Testületi ülésen történt…
A képviselő-testület 2018. március 13. napján rendkívüli ülést tartott.
Első napirendi pontban elfogadták a „Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
Program elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott és támogatásra érdemesnek ítélt „D” típusú sportpark megvalósítását.
Második napirendben a „Fogászati eszközök beszerzése”
tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Dental
Craft Kft. bruttó 1.550.001.- Ft ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Harmadik napirendi pont keretében döntöttek arról,
hogy az alpolgármesterek részére 2018. március 1. napjától
bruttó 180.613,- Ft/hó összegű tiszteletdíj kerüljön megállapításra.
Negyedik napirendi pontként elfogadásra került a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Ötödik napirendben módosították a szociális ellátásról és
a szociális igazgatásról szóló 6/2018.(II.26.) önkormányzati
rendeletet.
A képviselő-testület 2018. március 29. napján megtartotta soron következő ülését.
A lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a
testületi ülések között végzett munkájáról szóló jelentések
elfogadását követően első napirendként került megtartásra
a 2018. évi Várospolitikai Fórum. A polgármester tájékoztatást nyújtott az önkormányzat 2017. évi munkájáról, a 2017.
évi költségvetés teljesítéséről és a 2018. évi költségvetésről,
valamint ismertette a 2018. évben tervezett fejlesztéseket,
majd megadta a szót a jelenlévőknek, de a jelenlévők részéről észrevétel nem érkezett.
Második napirendi pontban elfogadták a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének beszámolóját a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évben végzett munkájáról.
Harmadik napirend keretében került megtárgyalásra a
Strandfürdő, Gyógyászat és Ifjúsági Tábor 2017. évi működéséről szóló beszámoló, amelyet egyhangúlag elfogadott a
képviselő-testület, majd döntöttek a 2018. évi belépő árak
minimális szintű emeléséről.
Negyedik napirendi pontban hoztak döntést a dévaványai
civil szervezetek 2018. évi támogatásáról, melynek értelmében mindösszesen 12.455.000,- Ft támogatást nyújt a testület a szervezetek részére.
Ötödik napirendként úgy döntött a testület, hogy a CSAVÁN AGROLOG Kft. részére értékesíti a Dévaványa 2437
hrsz. alatt lévő, belterületi 2069 m2 alapterületű ingatlanának 1/1 tulajdonát az ajánlatban megadott 725.000,- Ft
áron, továbbá a 2438 hrsz. alatt lévő, belterületi 2329 m2
alapterületű ingatlanának 1/1 tulajdonát az ajánlatban megadott 820.000,- Ft áron.
Hatodik napirendi pontban elutasították Murányi Károly
kérelmét a Dévaványa, Külterület 01082/4, a 01082/5, a

01082/9 és a 01082/10 helyrajzi számú külterületi ingatlanok 2018. évi haszonbérleti díjának 50%-os csökkentéséről.
Hetedik napirendi pontként az „Ajánlattétel az EFOP1.2.11-16-2017-00003 kódszámú pályázat keretében ellátandó projektmenedzsmenti feladatok biztosítása” tárgyban
indított beszerzési eljárás eredményeként a KBC Nonprofit
Kft. bruttó 2.540.000,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki
nyertesnek.
Nyolcadik napirendben az AGRICOLA Dévaványa Kft.
ügyvezető igazgatója részére 2018. április 1-jétől kezdődően 357.900,- Ft/hó összegű munkadíjat állapítottak meg.
Kilencedik napirendi pontban döntöttek arról, hogy a
Szociális Földprogram keretében a szociálisan rászorulók
körében állattenyésztést valósítanak meg és felhívást tesznek közzé a Dévaványai Hírlapban.
Tizedik napirendben úgy döntöttek, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Dévaványa, külterület 01631/35 és
01631/37 helyrajzi számú ingatlanokat pályázati úton történő eladásra meghirdetik és egyetértettek a pályázati felhívás
megjelentetésével.
Tizenegyedik napirendi pontban az „Építőanyagok beszerzése – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyban indított
beszerzési eljárás eredményeként az Agzo Sziti Kft. bruttó
5.318.760,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Tizenkettedik napirendi pontban a „Járási Startmunka Mintaprogram díszfa és növénybeszerzés – Dévaványa
Startmunka 2018” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a díszfaültetésre betervezett nettó 2.400.000,Ft–os keretösszeg terhére a Papp Tibor egyéni vállalkozó nettó 12.000,- Ft/db egységáras ajánlatát hirdették ki
nyertesnek, az örökzöld cserje ültetésre betervezett nettó
400.000,- Ft-os keretösszeg terhére a Borsós Zsigmond
egyéni vállalkozó nettó 4.000,- Ft/db-os egységáras ajánlatát hirdették ki nyertesnek, továbbá a sövényültetésre betervezett nettó 200.000,- Ft-os keretösszeg terhére a Borsós
Zsigmond egyéni vállalkozó nettó 100,- Ft/db-os egységáras ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Tizenharmadik napirendben a „Járási Startmunka mintaprogramhoz szükséges mezőgazdasági anyagok, eszközök beszerzése – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyban
indított beszerzési eljárás eredményeként a Csaba Jánosné
egyéni vállalkozó bruttó 13.351.999,- Ft összegű ajánlatát
hirdették ki nyertesnek.
Tizennegyedik napirendi pontban a „Járási Startmunka
Mintaprogram keretén belül megvalósuló programelemekhez szükséges zúzottkő beszerzése – Dévaványa Startmunka 2018” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a D-Profil Kft. nettó 5.100,- Ft/t egységáras ajánlatát
hirdették ki nyertesnek a nettó 1.994.100,- Ft keretösszeg
terhére.
Tizenötödik napirendben a „Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programelemen belül a varráshoz
szükséges anyagbeszerzés – Dévaványa Startmunka 2018”
tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a
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Bak Krisztián egyéni vállalkozó nettó 4.500,- Ft/fm egységáras ajánlatát hirdették ki nyertesnek a nettó 1.665.500,- Ft
keretösszeg terhére.
Tizenhatodik napirendi pontban a „Települési járdaépítési
program - 2018” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként az Agzo Sziti Kft. bruttó 5.569.455,- Ft összegű
ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Tizenhetedik napirendben az „Ajánlattétel városi sportcsarnok építéshez kapcsolódó engedélyes műszaki tervek elkészítésére” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a HR Építészstúdió Kft. bruttó 11.430.000,- Ft összegű
ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Tizennyolcadik napirendi pontként került elfogadásra az
Egyéni védőeszközök juttatásáról szóló szabályzat.
Tizenkilencedik napirendi pontban az „Ajánlat EFOP3.3.2-16-2016-00093 – tartalomfejlesztési feladatok” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként a Tender-Lex
Kft. bruttó 7.301.230,- Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.
Huszadik napirendben az „Ajánlattétel az EFOP-3.3.2-162016-00093 kódszámú Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása Dévaványán a köznevelés eredményességéért című pályázat keretében a programokhoz kapcsolódó
anyagbeszerzésre” tárgyban indított beszerzési eljárás eredményeként Ugor Emese egyéni vállalkozó bruttó 5.222.448,Ft összegű ajánlatát hirdették ki nyertesnek.

ÖSZTÖNDÍJAK KÖZÉPISKOLÁBAN ÉS
FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓKNAK

Zárt ülés keretében döntöttek a „Dévaványa Sportjáért”
elismerő címben részesülő személyről, valamint döntöttek
otthonteremtés helyi támogatásáról, 3 esetben, mindösszesen 1.500.000,- Ft összegben.
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2018. április
26. napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei
a következők:
1. Tájékoztató a temető üzemeltetéséről és a temetkezési
tevékenységről, közszolgáltatási szerződésben foglaltak
teljesülése.
2. A 2017. évi zárszámadás elfogadása, a maradvány elszámolás megtárgyalása és felosztásáról való döntéshozatal.
3. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság beszámolója 2017. évben végzett
munkájáról, a Szociális Földprogramról.
4. Beszámoló a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról.
5. Családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról szóló beszámoló.
6. „DÉVAVÁNYA EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” elismerő cím
adományozásáról döntéshozatal.
7. „DÉVAVÁNYA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” elismerő cím
adományozásáról döntéshozatal.
8. „DÉVAVÁNYA OKTATÁSÜGYÉÉRT” elismerő cím
adományozásáról döntéshozatal.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket.

Mint korábban beszámoltam róla, önkormányzatunk a
járás más településeivel összefogva pályázatot nyújtott be
és nyert a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci
helyzetének javítására és közösségépítésre. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott pályázat egyik és
számunkra kiemelkedően fontos elemeként ösztöndíjakat
szerettünk volna nyújtani dévaványai lakóhellyel rendelkező középiskolás és nappali tagozatos felsőfokú oktatásban
tanuló fiatalok számára. Szülőként tisztában vagyok azzal,
hogy micsoda erőt igényel egy családtól a gyermekek kitanítatása. Célunk az ösztöndíjjal éppen az, hogy ezeket a családokat lehetőségeink szerint segítsük. Tisztában vagyunk
vele, hogy a beadási határidő elég szűk volt, de a pályázat
sajnos ennél hosszabb határidőt nem engedélyezett, és
igyekeztünk minden segítséget megadni a papírok beszerzéséhez. Több jelentkező már meg is kapta az értesítőket a
döntésről: a feltételeknek megfelelő középiskolai diákok 9
hónapon keresztül havi 25.000,- forint támogatásban, míg
a felsőoktatásban tanulók ugyanezen időszak alatt havi
50.000,- forint támogatásban részesülhetnek. Reményeink
szerint szeptemberben, illetve jövő év januárjában ismét
kiírásra kerülhet a pályázat, ezért az érdeklődőket arra bíztatom, hogy kövessék figyelemmel az önkormányzat honlapját.

DÖNTÉS A CIVIL SZERVEZETEK
TÁMOGATÁSÁRÓL
Az önkormányzat képviselő-testülete minden év áprilisában a rendes testületi ülésen dönt a civil szervezetek
benyújtott kérelmeinek támogatásáról. Erre a célra az idei
évben 13 millió forint került elkülönítésre a költségvetésben, alapozva a tavalyi évre, amikor is 12.166.400,- forint
támogatást nyújtottunk. A 2017. évben nyújtott támogatással minden támogatott szervezet maradéktalanul elszámolt.
2018-ban 26 db szervezet nyújtott be kérelmet összesen
14.556.926,- Ft támogatási igényel. A testület 12.455.000,- Ft
összeget hagyott jóvá, köztük olyan programokra szavazott
meg támogatást, mint pl. Nagycsaládos Egyesület szervezésében megrendezendő Családi nap, vagy a Hagyományőrző
Nők Egyesületének Retró Majálisa. Az elmúlt évben a civil
szervezetek köre is bővült, 2 új szervezet is alakult, mely
véleményem szerint a társadalmi élet pezsdülését is jelzi.
Minden támogatott rendezvényhez jó szórakozást és hasznos időtöltést kívánok.

VÁLTOZNAK A STRANDBELÉPŐ ÁRAK
A képviselő-testület fontosnak tartja a strand üzemeltetését, ezzel elsősorban a helyi lakosok kikapcsolódását segítve, mely miatt a belépődíjakban az elmúlt évek árváltozásai
sem érvényesültek, annak ellenére sem, hogy a bevételhez
képest minden évben jelentős többletkiadással lehet biztosítani a működést. Az idei szezontól azonban emelkednek
a strandfürdő belépőinek árai, de nem drasztikusan, pl:
a helyi lakosoknak egy felnőtt egész napos belépő, illetve
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úszójegy 100 forinttal emelkedik. A 6 éven aluli gyermekeknek továbbra is ingyenes lesz a belépő. A részletes árlista a Strandfürdő honlapján (www.vanyastrand.hu) megtalálható.

KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK
FELÚJÍTÁSA
2016. december 1-én döntött úgy a képviselő-testület,
hogy pályázatot kíván benyújtani külterületi helyi közutak felújítására. A pályázat keretében felújítandó utakat a
pályázati feltételek és a pályázható keretösszeg alapján határoztuk meg. A programba a Kéthalmi út és a Szennyvíztelepi út kerülhetett be. A hivatal munkatársai a pályázatot elkészítették és 2017. január 26-án be is nyújtották. A
nyertességről először a két ünnep között érkezett értesítés,
majd a Támogatói Okiratot most március végén vehettük
kezünkbe. Az elnyert 50 millió forintot meghaladó támogatásból az úgynevezett Szennyvíztelepi út szélesítése és
felújítása, valamint a Kéthalmi út legrosszabb, bevezető
szakaszának megerősítése és felújítása fog megvalósulni. A
fizikai megvalósításra azonban még várni kell, hiszen a tervek készítésekor több probléma is felmerült, melyek földhivatali ügyintézést igényelnek. A teljes befejezésre 24 hónap
áll rendelkezésre.

Ezúton is szeretném megköszönni a védekezésben szerepet vállaló szakembereknek, kollégáimnak, az intézményekben dolgozóknak, illetve azoknak a dévaványai szakembereknek és segítőknek a munkáját, akik vasárnapjukat
feláldozva dolgoztak azért, hogy másoknak segíteni tudjanak. És nem utolsó sorban szeretném köszönetemet kifejezni a lakosoknak a higgadt és fegyelmezett hozzáállásért,
mellyel mindannyian könnyebben elviseltük az áramszünetet.
Azóta a belvíz okoz nagyobb gondot: folyamatos kapcsolatban vagyunk a vízügyi igazgatóság munkatársaival a
helyzet megoldása érdekében. A Körös és a Berettyó folyók
magas vízállása miatt gravitálva nem, csak szivattyúzva
tudják üríteni a vízelvezető csatornákat.

ANYÁK NAPI KÖSZÖNTŐ
Anyák napja alkalmából engedjék meg, hogy Dévaványa
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete valamint a
magam nevében kívánjak minden kedves édesanyának és
nagymamának családi körben töltött ünnepet.
„Az anya nem az a személy, akire támaszkodunk, hanem
aki szükségtelenné teszi a támaszkodást.”
Dorthy Canfield Fischer

EMLÉKEZETES ÁRAMSZÜNET
Március 18-án virradóra több mint 50 település 34 ezer
háztartásában akadtak problémák az áramszolgáltatással,
közöttük volt Dévaványa is. Településünkön vasárnap 0 óra
30 perc körül ment el teljesen az áramszolgáltatás. A hibát az erős szél és a nagymennyiségű csapadék okozta, ami
ónos eső formájában ráfagyott a vezetékekre, oszlopokra. A
katasztrófához elég volt csak egy „gyenge láncszem”, hiszen
egyetlen oszlop kidőlése képes volt magával sodorni egész
oszlopsorokat. Városunk három irányból kapja az áramszolgáltatást: Mezőtúr, Túrkeve és Füzesgyarmat felől. Az
említett éjszaka folyamán mind a három szakaszon többszörös vezetékszakadások és oszloptörések történtek. Az
oszlopok többsége elsősorban mezőgazdasági területeken
helyezkedik el, amelyek a belvízgondok miatt szinte megközelíthetetlenek voltak. Az E.on szakemberei napokon keresztül erőn felül, több műszakban próbálták a hibát elhárítani. A városban az internet és telefonszolgáltatás már 11
óra körül helyreállt, könnyítve a védekezést. A Békés Megyei Kormányhivatal és a Katasztrófavédelemi Igazgatóság
munkatársaival egyeztetve és segítségükkel a legrosszabbra készülve munkatársaimmal együtt több mint egy tucat
nagyteljesítményű aggregátort kutattunk fel és szállítattunk
ide a megye különböző pontjairól, hogy a fűtés nélkül maradt közintézményeket ellássuk. Igyekeztünk úgy tervezni,
hogy minden közintézményünk (óvoda, bölcsőde, idősek
otthona, napközi konyha) aggregátort kapjon, de nem feledkeztünk meg azokról sem, akik nem a mi fenntartásunkban lévő intézmények által voltak érintettek (iskolák,
gyermekotthon, szociális intézmény). Az áramszolgáltatás
a városban hétfőn 0 óra 30 perc körül jött vissza.

Valánszki Róbert, polgármester

FELHÍVÁS
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szociális Földprogram keretében a szociálisan rászorulók
körében állattenyésztést valósít meg.
Szociálisan rászorultnak kell tekinteni:
a) jövedelemmel nem rendelkeznek;
b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150 %-át, azaz 42.750,- Ft-ot
c) aki álláskeresési támogatásban, vagy aktív korúak ellátásában részesül;
d) pályakezdő munkanélküliek.
és vagyonnal nem rendelkeznek.
Egy lakcímen élők közül csak egy személy igényelheti a
támogatást.
A Szociális Földprogramban résztvevő 1-2 fős családok 25
db naposcsibe és 20 kg baromfiindító táp, a 3 és több fős
családok részére 50 db naposcsibe és 40 kg baromfiindító
táp kerül biztosításra az állatok tartásához. A további költség a kedvezményezetett terheli.
Az igénylés helye:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12. irodája
Az igénylés ideje: 2018. április 13. – 2018. április 27.
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A 2018. évi országgyűlési választás több szempontból is mérföldkőnek számít hazánk és egyben Békés
megye történetében is. A választókerület településeit
végiglátogatva meggyőző és egyben szívbemarkoló
élmény is volt a megtapasztalt részvételi arány, amely
minden korábbinál hitelesebben tükrözi a magyarok
elkötelezettségét saját sorsunk iránt.

Ám mindannyiunknak tudnia kell, hogy ez a vasárnap nem csupán négy évről szólt, hiszen Magyarország Kormánya egy olyan küzdelem zászlóvivőjeként
áll helyt a jelen Európa valóságában, amely történelmi eseménnyé emelte a mögöttünk álló szavazást.
A ma feladata a köszönetnyilvánítás mellett a közös
továbblépés, a kihívásokkal való szembenézés is egyben minden magyar polgár számára. Ezt a feladatot
vállalva induljunk hát tovább.
A választókörzetben folytatni kell a megkezdett
munkát, számos beruházás előkészítése zajlik jelenleg is, amelyek megvalósítása kiemelt feladat. Az
M44-es építése mellett az alsóbbrendű utakra is nagy
hangsúlyt kell fordítani, és jelenleg is dolgozunk
azért, hogy a körzet jelentős részét kiemelt turisztikai
térséggé emeljük. Rengeteg feladat vár ránk a térség
további fejlődése érdekében.
Ezúton is köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik szavazatukkal, munkájukkal segítettek
abban, hogy a közösen elvégzett munkánkat tovább
folytathassuk az elkövetkező négy évben is.
Dankó Béla
országgyűlési képviselő

MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉS

Felhívás
8

2018-ban, immáron
hetedik alkalommal kerül
megrendezésre
július 13-15-én a

3 5

Dévaványaiak Világtalálkozója.
Ezúton kérjük a Dévaványáról elszármazottakat,
illetve hozzátartozóikat, hogy jelezzék részvételi
szándékukat személyesen a DÁMK Művelődési
Ház irodájában, a facebook oldalán,
vagy az alábbi elérhetőségeken:

telefon: 06-20-770-72-95,
e-mail: amkmuvhaz@gmail.com,
postacím: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 8.

Azok újrajelentkezését is várjuk,
akik már korábban részt vettek!

A március 15-i események kiemelkedő jelentőséggel bírnak magyarságunk történetében, a
magyar szívekben mindig
is magában hordozott egy
sajátos szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság,
a fejlődés, a modernizáció
és a nemzeti tudat érzését.
2018. március 14-én
méltóképpen
emlékeztünk vissza az 1848/49-es
szabadságharc és forradalom hőseire. Megemlékezésünk elején Béres János lelkész tartott
ünnepi
istentiszteletet
a
református
templomban, majd a Szügyi Dániel Református Általános Iskola diákjai és pedagógusai adtak színvonalas műsort. Ünnepi beszédet a Hősök terén
Dankó Béla országgyűlési képviselő Úr mondott, majd
pedig az emlékezés koszorúk elhelyezésével zárult ünnepségünk.
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BEMUTATKOZIK A MOSOLYT
MINDEN ARCRA ALAPÍTVÁNY

ÉVADNYITÓ ELŐADÁS DÉVAVÁNYAI KEF

A Mosolyt Minden Arcra Alapítvány 2014-ben jött létre azzal a legfőbb küldetéssel, hogy támogassa a hátrányos
helyzetben élő családokat. Ennek megfelelően igyekszünk
minél több ingyenes, mindenki számára elérhető, kicsiket
és nagyokat egyaránt megmozgató programot szervezni,
legyen ez akár rajzpályázat, gyermekprogram vagy prevenciós előadás.
Nagy örömünkre szolgált, hogy az első kezdeményezésünk, az „Ilyen szép volt a farsangi jelmezem” című rajzpályázat népszerű volt az óvodások körében, ugyanis több,
mint 20 szebbnél szebb rajzot kaptunk három dévaványai
óvodából.
A nagycsoportosok számára meghirdetett pályázat díjazottjai:

2018. március 22-én csütörtökön 11 órakor az idei év első
Dévaványai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum előadásán vehettek részt a helyi oktatási intézményekben tanuló diákok és
pedagógusok. Az elmúlt évekhez hasonlóan az ,,évadnyitó”
előadás dr. Pacsika György – a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője- jóvoltából valósulhatott meg. A diákok
és pedagógusok két, témában nagyon eltérő, ám mégis öszszekapcsolható előadásnak lehettek szem-, és fültanúi. Az első
előadó Vizdár-Lőczi Gizella volt, aki az autizmusról, mint
állapotról, illetve saját mindennapjairól számolt be, ugyanis két autista gyermeket nevelnek férjével, mindemellett az

Bajics Máté – Eötvös úti óvoda
Bobák Kitti – Könyves Kálmán úti óvoda
Ferenczi Dóra – Kossuth úti óvoda
Gratulálunk a nyerteseknek és minden kis résztvevőnek!
Emellett nagy sikert aratott, szintén a legfiatalabb korosztály számára szervezett „Húsvéti mókázás a játszótéren”
elnevezésű rendezvényünk, amely 2018. március 31-én,
szombat délután került megrendezésre városunk játszóterén. Itt a gyerekek számos játékos feladatot próbálhattak ki,
többek között kifestőzhettek, horgászhattak és célba is dobhattak, az így gyűjtött fabatkákat pedig ajándékokra válthatták. Mosolygós, vidám arcokból, gyerekzsivajból nem
volt hiány, és szerencsére az idő is nekünk kedvezett, így a
délutánt nem csak a gyerekek, hanem az alapítvány tagjai és
segítői is örömmel zárták.
A program során készült képek Facebook oldalunkon
megtekinthetők, illetve további rendezvényeinkről is itt tájékozódhatnak. Ezúton szeretnénk megköszönni önkénteseinknek odaadó segítségüket! Gusztafik Dóra, Gusztafik
László, Gusztafik Lászlóné, Molnárné Tóth Kinga, Valach
Viktória, Zsombok Henrietta.

TISZTELT ADÓFIZETŐK!
A könyvtár ebben az évben is számít az Önök
támogatására. Rendelkezzen
személyi jövedelemadójának 1 %-áról
az DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár javára.
A befolyt összeget a könyvtár állományának
gyarapítására, új könyvek beszerzésére fordítjuk.

A könyvtár adószáma: 15583611-2-04
Felajánlását előre is megköszönjük!
Somogyi Erzsébet könyvtárvezető

Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület vezetője. Az
előadást izgalmas prezentációval, benne videókkal fűszerezte,
amelyet a hallgatóság részéről olykor nevetés, olykor fátyolos
tekintet kísérte. Mindenesetre nagyon megindítóan hatott a
résztvevőkre, hiszen teljesen más, közelibb képet kaphattak
az autizmusról, s időközben rájöttünk, mennyi mindent nem
tudtunk, vagy épp másképp tudunk, mint az valójában van.
A második előadó Márkus István ,,Öcsi” volt, aki 10 évvel
ezelőtt kezdett el versenyszerűen futni, majd úgy döntött, erre
másokat is rávesz. Az ultramaratonista megalapította a Borvidék Félmaratont, és a Korinthosz.hu magyar ultraversenyt is
feltámasztotta, ám most a Spartathlon ultramaratoni futóverseny élményéről számolt be, amelyet 2016-ban teljesített 29,5
óra alatt. Ezen a versenyen a táv Athéntól Spártáig tart, amely
246 km. Öcsi egészen pontosan nem magáról a versenyről, az
ultramaratonról számolt be első sorban, hanem arról a lelki és
fizikai hozadékról, amelyet ettől a versenytől kapott. Prezentációjában olyan különleges, vicces és kiemelkedő versenyzőket
mutatott be a diákok számára, akik inspirálóan hatottak rájuk,
ezzel azt sugározva feléjük, hogy minden csak elhatározás kérdése, és ami a legfontosabb, hogy a gondolataink teremtenek.
Nagyon jó, a diákokat közvetlenül és barátilag megszólító
hangnemben mesélt élményeiről, a hallgatóság is érdeklődően
figyelte.
Mindkét előadás kiemelten foglalkozott a toleranciával, a világra és egymásra nyitott gondolkodással, felhívták az egészséges életmódra a figyelmet, ezzel értékes üzenetet közvetítve
a hallgatóság felé.
Ezúton is köszönjük dr. Pacsika Györgynek az előadásokat!
Mile Lajos
A Dévaványai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GYOMAENDRŐDI JÁRÁSI HIVATAL - SAJTÓHÍREK
TOVÁBBI HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK:
www.bekesijarasok.hu, Telefon: 06-66/581-320

Iskolalátogatás Dévaványán
2018. március 9-én a Társadalombiztosítási
és Foglalkoztatási Főosztály és a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
munkatársai látogatást tettek a Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában. A
látogatás során az iskola végzős tanulói számára nyújtottak tájékoztatást az Ifjúsági Garancia
Rendszerről. A középiskolából való kikerülés
előtt preventív szolgáltatás keretében információt kaptak a fiatalok a foglalkoztatási szervnél
igénybe vehető szolgáltatásokról és munkaerő-piaci programokról, illetve az álláskeresői
nyilvántartás általános kérdéseiről.
A tájékoztatás célja volt, hogy az iskolapadból kikerülő fiatalok könnyebben el tudjanak
igazodni a foglalkoztatás világában és megismerjék az egyes támogatási lehetőségeket. A
megszerzett információk révén pedig a nem
tanuló és nem dolgozó fiatalok minél rövidebb
időt töltsenek munkanélküliségben és személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához.
A látogatás során lehetőség nyílt a GINOP
5.2.1 program ismertetésre, mely a sem nem
tanuló, sem nem dolgozó fiatalok számára
konkrét lehetőségeket ajánl fel az elhelyezkedésre, vagy a tanulásra.
Bemutatásra került a vállalkozói szemlélettel
rendelkező fiatalok számára segítséget nyújtó
GINOP 5.2.2. program, mely a vállalkozás indítására, üzleti terv kialakításához nyújt isme-

retet és készségek fejlesztésével segíti azt.
Emellett a szakképesítéssel rendelkező fiatalokat megszólító, korai munkahelyi tapasztalatok segítését, a fiatalok foglalkoztathatóságának növelését segítő GINOP 5.2.4 projektről is
szó esett.
A tájékoztatáson a 2 végzős osztály diákjai
vettek részt és a személyes találkozás alkalmával megtettük az első lépést a fiataloknak a
közigazgatás világával való ismerkedésére.

A 2018. január 1. napjával indult e-Papír elnevezésű intézmény egy ingyenes, hitelesített
üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti
az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel - így a
járási hivatalokkal is. A szolgáltatás ügyfélkapus azonosítást követően lehetővé teszi az ügyfeleknek, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervekhez szabad szöveges beadványt
terjesszenek elő, ha a beadvány elektronikus
úton történő előterjesztését a jogszabály nem
zárja ki, és a beadvány elektronikus úton történő előterjesztésére jogszabály további formai
követelményt nem állapít meg. Az e-Papír szolgáltatás keretében előterjesztett beadványhoz a
szolgáltató által meghatározott formátumban a
szolgáltató által meghatározott méretkorláton
belül melléklet is csatolható.

Az első gyomaendrődi
e-Papír küldemény
Március 1. napján megérkezett a Gyomaendrődi Járási Hivatalhoz az első e-Papír segítségével benyújtott ügyfélkérelem. A Dévaványai Kormányablak ügyintézőjére szignált,
gépjármű tulajdonjog változás bejelentésével
kapcsolatos, elektronikus úton benyújtott beadvány az első példája annak, hogy az ügyfelek
már a gyakorlatban is igénybe veszik a környezetkímélő, papírtakarékos és gyors elektronikus ügyintézés ezen új vívmányát.

FELHÍVÁS A VADÁSZATI JOG
BÉRLETI DÍJ KIFIZETÉSÉRE!
A Dévaványai Földtulajdonosi Közösség értesíti a földtulajdonosokat, hogy a vadászat jog bérleti díj kifizetését
2018. április 13-án megkezdi.
A Dévaványai Vadásztársaság területe változott, kisebb
lett, a déli részen van változás.
A gyomai határ felől a Szamaras út- Lórésig, Lóréstól lefelé Gyoma felé a kövesút belső, a sertés telep felöli kis árok
a 0234/6-os hrsz. a 39-es csatornáig, a 39-es csatorna végig
a Folyásér-ig.
A fenti határral megjelölt Dévaványa déli része a Bartha
Agrár Kft.-hez tartozik.
Kifizetés: minden kedden és pénteken (piaci napokon) 9-12
óráig.
Utolsó kifizetési nap: 2018. május 11. (péntek)
Helye: Dévaványa, Kossuth u. 36. Vadászház
Tisztelettelt: Kecse Tibor, Földtulajdonosi Közös Képviselő

Az e-Papír szolgáltatást az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény,
valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.
rendelet nevesíti.
Az e-Papír felület a https://epapir.gov.hu/ oldalon érhető el.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező, alábbiakban részletezett ingatlanokat egyfordulós pályázat útján napelemes
beruházás megvalósítása céljából:
Az ingatlanok adatai:
Helyrajzi
szám
01631/35
01631/37

Területe
(m2)
9324
9297

Ingatlan
Kikiáltási ár
jellege
kivett udvar 785. 000,- Ft+Áfa
kivett udvar 785. 000,- Ft+Áfa

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. április 18. 11 óra
A pályázatra vonatkozó egyéb információ a Dévaványai
Közös Önkormányzati Hivatal műszaki irodájában Bakosné
Tóth Ágnes műszaki ügyintézőtől kérhető, valamint ugyanitt vehető át a részletes pályázati kiírás is.
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A római-katolikus egyházközség rovata
Ebben a cikkben, szeretném, a kedves olvasókat megismertetni Sebastian
Kneipp atya életének rövid bemutatásával. Úgy gondolom, hogy az ő élete
jó példa arra, hogy mi keresztények a
gnosztikus tanokkal ellentétben az emberről egységes képet vallunk. Amíg a
gnózis, a különféle ezoterikus mozgalmak éles megkülönböztetést tesznek a
test és a lélek közt, mi azt mondjuk, hogy
az ember, test és lélek egysége. A bölcs
mondás szerint is ép testben, ép lélek van.
Sebastian Kneipp (Stephansried,
1821. május 17. - Wörishofen, 1897. június 17.) német katolikus pap volt, aki
lelkészi hivatását természetgyógyászati
tevékenységgel egészítette ki, ezért a wellness atyjaként is
emlegetík. Világhírű vízgyógyászati módszert fejlesztett ki,
amit Kneipp-kúrának ismerünk. Gyógyító tevékenysége
alapján kapott új lendületet a természetgyógyászat.
Szegény takács gyermekeként nőtt fel Stephansried bajor
faluban. Szülei mellett takácsként dolgozott. Tizennyolc évesen elhagyta otthonát, találkozott Merkle káplánnal, aki hajlandó volt tanítani. Dilingenben végezte el a gimnáziumot,
majd 1848-ban beiratkozott az akadémiára, teológia szakra.
Tanulmányait a müncheni egyetem teológiai szakán folytatta.
A sok nélkülözés miatt azonban megrendült az egészsége,
TBC-ben megbetegedett. Akkoriban az orvosok gyógyíthatatlannak tartották ezt a betegséget. Kneipp már a kór
utolsó stádiumában volt, vért köpött, amikor kezébe kerül Johann Sigmund Hahn A hideg víz gyógyerejéről című
könyve. Annak hatására elhatározta, hogy meztelenül rövid
fürdőket vesz a jeges Dunában. Nemsokára állapota csodálatos módon javulni kezdett. Otthon folytatta a fürdőzést,
aminek köszönhetően teljesen meggyógyult.
Kneipp atya újra felfedezte a vizet, mint természetes gyógymódot. Ám nem csak fürdőkúrákkal, de gyógynövényekkel is gyógyított. Máig fennmaradtak receptjei, melyek
alapján teákat, élelmiszereket, krémeket, kozmetikumokat

készítenek. Kneipp az egészséges étkezést is propagálta pácienseinek: a természetes alapanyagokat részesítette előnyben, a teljes kiőrlésű kenyeret, tejtermékeket, vitaminokat.
Mindezeken túl tisztán látta, hogy az egészségmegőrzéshez
elengedhetetlen a mozgás is. Az úszás és gimnasztika mellett a prűd XIX. században sokáig erkölcstelennek bélyegzett, ám a századvégre már rendkívül divatossá vált kerékpározást ajánlotta. Úgy tartotta, a mozgás nem csak testi,
de szellemi teljesítőképességünket is javítja, lelki békénket
is megteremti.
Kneipp atya úgy vélte, az ember testét és lelkét egységében
lehet csak gyógyítani. Felismerte ugyanis, hogy csak akkor
ér el tartós eredményt pácienseinél, ha lelki egészségüket
is segít visszaállítani. (ebből a szempontból elengedhetetlen a rendszeres szentmisére járás, az imádság, a szentírás
olvasása, a szentségek magunkhoz vétele stb.) A tiszteletes
szerint ki kell alakítani egy olyan aktív, kiegyensúlyozott,
egészséges biológiai ritmust, amely jó közérzetet, életvidám
hétköznapokat biztosít számunkra. Ahol a pihenésnek, a
kikapcsolódásnak, olykor rövid semmittevésnek is meg van
a maga helye, hogy pszichénk törékeny egyensúlya fennmaradjon. Következtetésként tehát kellő mennyiségben
végezzünk testmozgást és éljünk az Egyház által felkínált
lehetőségekkel.
Hirdetett szentmisék:
Minden vasárnap szentmise 9.30 órától a templomban.
Figyelmükbe:
Keresztelési, elsőáldozási, bérmálkozási, házasságkötési
oktatásra lehet jelentkezni.
Április hónap pénteki napjain szentmise a templomban 17
órától.
Minden szentmise előtt 20 percel gyónási lehetőség van.
Mária Légió imacsoport, minden hétfőn 14 órától, a
plébánián.
Hittanóra a plébánián, minden szombaton 11.30-tól.
Katolikus egyházi temetés ára: 15.000 Ft.
Egyházi adó katolikus felnőtt személyenként,
2018. január 1-től:
nyugdíjasoknak: 2.000 Ft,
keresettel rendelkezőknek: 2.500 Ft.
Az egyházi adó a Dévaványai Takarékszövetkezetnél is
befizethető, a következő bankszámla számra: 5400003810001428.
Hálásan köszönjük mindazoknak akik imával, munkával, anyagiakkal támogatták egyházközségünk életét és
működését.
Elérhetőségek: Plébános: +36-30-465-11-71
Sekrestyés: +36-30-714-91-36
Ft. Bilibok György
A jóság összeköt. Kérjük, támogassa adója 1%-ával
a MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ szolgálatát!
Technikai szám: 0011
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2017-BEN IS FOLYTATTA A TURISZTIKAI ÉRTÉKEK MEGISMERTETÉSÉT
A KÖRÖS-SÁRRÉT TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET
Az Egyesület a Sárrét Falusi Turizmusáért Egyesület mára
a kistérség turizmusának legfontosabb idegenforgalmi civil szerveződése. Tevékenységünkkel évente kb. 10 000 főt
érünk el, mely Zsadány, Biharugra, Okány, Körösújfalu,
Vésztő, Szeghalom, Ecsegfalva, Dévaványa, Körösladány,
Bucsa, Kertészsziget, Füzesgyarmat településekre terjed ki.
2017-ben is folytattuk a térséget népszerűsítő munkánkat, melyhez 500 000 Ft-os támogatást kaptunk a Nemzeti
Együttműködési Alaptól. Előadásokat tartottunk az ifjúság
számára a térségben található természeti és épített öröksé-

geinkről. Szeretnénk növelni a turisztikai értékek ismertségét az oktatási intézményekben. Ezáltal elősegítve, hogy
minél több osztálykirándulást, a tananyag elmélyítését segítő ismeretszerző utat a kistérségünkön belül valósítsanak
meg, kihasználva a helyi humán és természeti erőforrásainkat. 2017-ben közel 2 000 példányt sikerült újra nyomtatni
a Körös-Sárréti Kalauz kiadványunkból is.
A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület és a Tourinform
Körös-Sárrét iroda az idei évben is számos turisztikai kiállításra és környékbeli rendezvényre tervezi a kitelepülést.
Márciusban Miskolcon és Debrecenben, áprilisban Szolnokon, Kovászna megyében, augusztusban Kolozsváron, októberben a Kolbászfesztiválon Békéscsabán jelenünk meg

a kiadványainkkal. A nyári hónapokban a térségi nagyrendezvényeken (falu- és városnapok) is megtalálhatóak lesznek a prospektusaink.
A térségbe érkező turisták továbbra is kölcsönözhetik
azokat a kerékpárokat, melyet a tagtelepüléseinkre helyeztünk ki. Ezzel kapcsolatban további információt a www.
sarretitura.hu honlapon találhatnak az érdeklődők. Mivel
igény mutatkozott gyermekkerékpárok kölcsönzésére is,
ezért megragadva a lehetőséget, pályázatot nyújtottunk be
a LEADER Helyi Akciócsoporthoz abban reménykedve,
hogy újabb forrást kaphatunk kerékpárvásárlásra.
A közelmúltban újraválasztásra került az egyesület vezetősége. Kláricz János (Bucsa polgármestere) újabb három
évre kapott bizalmat a munkájához.
Hamarosan elkészül a Templom – és Kastélytúra kiadványok aktualizált, újranyomtatott változata is, így kiadványokkal ellátva invitálhatjuk a térségünkbe a turistákat.
Ha Ön is szeretne tenni térségünk turizmusának fejlesztéséért, szeretettel várjuk közösségünkbe!
Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület
Székhely: 5526 Kertészsziget, Kossuth utca 1.
Iroda/levelezés: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89.
Tel.: 66/470-395, 30/372-3634
mail: kstedoc@gmail.com
www.sarretitura.hu; http://kste.gportal.hu/

Tisztelt Dévaványai Lakosok!
A Dévaványa Felemelkedéséért
Közalapítvány ezúton kéri a
Tisztelt Lakosságot, hogy támogassák
adójuk 1 %-ával az alapítvány működését!

Adószám: 19060600-1-04
Köszönettel: Tóth Julianna a kuratórium elnöke
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ÉRTESÍTÉS
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsődei Intézményegységében az óvoda nyári
zárva tartás időpontját.

TUDNIVALÓK AZ ÓVODAI ÉS
BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL

2018. augusztus 6. – 2018. augusztus 17.
közötti időszakban határozta meg.
Augusztus 21-től minden óvodai egység nyitva tart,
szeretettel várja és fogadja a dolgozó szülők gyermekeit.

Beiratkozás időpontja:

A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét:

2018. április 24. (kedd) reggel 8 órától, délután 16 óráig.

2018. június 1. - 2018. augusztus 3. valamint

2018. április 25. (szerda) reggel 8 órától, délután 16 óráig.

2018. augusztus 21. – 2018. augusztus 31.
napjáig terjedő időszakban állapította meg.
Kérjük a dolgozó szülőket, hogy nyári szabadságuk tervezésekor vegyék figyelembe, hogy óvodáink és a bölcsődei csoport augusztus 6.-17. között
(10 munkanap) nem üzemelnek.
A nyári ügyeleti helyszíneket a karbantartási munkálatok függvényében a későbbiekben tudjuk meghatározni!

Beiratkozás helye: Eötvös utcai óvoda székhelyi intézménye.
A beiratkozásra kérjük a szükséges dokumentumokat:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, TAJ kártya,
lakcímet igazoló hatósági igazolványt
• a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági
igazolványt.
Szeretettel várjuk a kedves szülőket.
2018. augusztus 31-ig a 3. életévét betöltött
kisgyermeket kötelező beíratni.
Azokat a kisgyermekeket akik 2018. december 31-ig
töltik 3. évüket szeretettel várjuk beíratni!

Megértésüket köszönjük!

DÖNTSÖN A MI JAVUNKRA!
Kedves Szülők! Kedves Támogatóink!
Alapítványunk 1998-ban azzal a céllal alakult, hogy
segítse és támogassa a dévaványai bölcsődés és óvodás gyermekeket.
A támogatásra az idén is lesz lehetőség. Kérjük, hogy
személyi jövedelemadójuk 1 %-át az óvoda „Hétszínvirág” közalapítvány javára ajánlják fel. Nagyon szeretnénk, ha gyermekeikre és az intézményünkre gondolva döntenének a befizetésről. Így bővülhetnének a
lehetőségeink a játék és egyéb tevékenységhez szükséges eszköz vásárlásához, valamint egy-egy nagyobb
szervezést igénylő gyermekprogram támogatásához.

A kedvezményezett adószáma:
18381274–1–04
A kedvezményezett neve:
„Hétszínvirág” Alapítvány
a Dévaványai Óvodásokért
Köszönjük segítségüket intézményünk
gyermekeinek nevében:
Bakó Bernadett
Intézményvezető

Kérjük, hogy így töltse ki az APEH - nyomtatványcsomagjában található rendelkező nyilatkozatot.
Dévaványai Hírlap - 12. oldal

Dékányné Kőszegi Anna
Kuratórium elnöke

BÖLCSI KUKK!

NYUGDÍJASOK TALÁLKOZÓJA AZ ÓVODÁBAN

Tisztelt Szülők!

Szeretettel hívtuk és vártuk a már nyugdíjba vonult
óvodapedagógusainkat, dajka néniket, gyermekgondozókat a 2018. március 21-én az Eötvös utcai óvodában megszervezett találkozóra

Bölcsődénk (Kossuth úti óvoda telephelye) sok szeretettel
várja a bölcsődés korú gyermekeket
2018. április 18-án 15:30 – 17:00-ig tartandó nyílt
délutánjára. Lehetőség nyílik bepillantani a bölcsődei
közegbe és megismerkedni a kisgyermeknevelőkkel.
Bölcsődei ellátást szülő, gondviselő, törvényes képviselő
akkor kérheti:
- ha munkába kíván állni, (a gyed extrával is igénybe vehető)
- ha az egyik szülője munkaképtelen,
- ha egyedülálló egy vagy több kiskorú gyermekkel,
- ha 3 vagy több gyerekes
- ha a szülő tartósan kórházi kezelés alatt áll,
- ha felsőoktatási intézményben, vagy más intézményben
tovább tanul, vagy átképzésre, képzésre jár, és ezt iskolalátogatási igazolás benyújtásával tudja igazolni,
- ha a gyermek szülője, gondviselője, időskorú vagy szociális helyzete miatt nem tud a gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni,
- ha a gyermekjóléti szakszolgálat, gyámügy, családgondozó, védőnő, orvos javasolja (ekkor szükséges a szülő,
gondviselő beleegyezése is),
- aki gyermekvédelmi támogatásban részesül.
„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb
tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.”

Öröm volt számunkra, hogy nemcsak a közelmúltban,
hanem a már évtizedek óta megérdemelt nyugdíjas éveit
töltők közül is voltak, akik megtisztelték a találkozót.
A DÁMK igazgatóasszonya: Bakó Bernadett köszöntötte
a megjelenteket, méltatva azokat az időket, amikor még ők
voltak a helyünkben és tették dolgukat, éltek hivatásuknak, s
mutattak példát nekünk, akik utánuk következtünk. Szomorúan emlékezett azokra, akik már nem lehetnek közöttünk.
A találkozó során előkerültek a régi fényképek, felidéződtek régi-régi események, a nosztalgiázás valódi örömmé
vált mindannyiunk számára.
Köszönjük a Könyves Kálmán utcai óvoda óvodapedagógusainak a kedves, a húsvétot idéző kopogtató – ajándékot,
melyet jóleső érzéssel vettek át a régi, kedves kolléganők.
Köszönjük az Eötvös utca óvoda minden dolgozójának a
kedves, figyelmes megvendégelést.
Jóleső érzéssel hallgattuk, hogy búcsúzáskor azt mondták: de jó volt egy kicsit beszélgetni!
Reméljük, a jövőben is hasonlóan vidám, kötetlen találkozón köszönthetjük valamennyiőjüket, illetve, az újonnan
nyugdíjba vonulók is vissza-visszatérhetnek a régi idők
helyszíneire, egy „jó kis beszélgetésre”!
Bán Lászlóné, óvodapedagógus

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Kisgyermeknevelők

ADÓ 1%

BEÍRATÁS

A Dévaványai Református Elemi Iskolai
Alapítvány kuratóriuma mindenkinek
köszöni eddigi támogatását és kéri, hogy
lehetőségük szerint idén is ajándékozzák
nekünk személyi jövedelemadójuk 1%-át.
A kedvezményezett neve:
Dévaványai Református Elemi Iskolai
Alapítvány
A kedvezményezett adószáma:

19060064-1-04

Beíratás a Szügyi Dániel
Református Általános
Iskolába
2018. április 12-13-án,
8-tól-18 óráig.
Szükséges iratok:
- személyi igazolvány
- lakcímkártya
- születési anyakönyvi kivonat
- NEK adatlap
(diákigazolványhoz az Okmányiroda állítja ki)
- Óvodai szakvélemény, egyéb szakértői vélemények

Köszönettel: Az alapítvány kuratóriuma

Szeretettel várunk minden leendő
első osztályos gyermeket!
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KÖZLEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATKOZÁSRÓL
Értesítem az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre
történő beíratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2018. április 12-én (csütörtökön) 8 órától 18 óráig
és
2018. április 13-án (pénteken) 8 órától 18 óráig.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(a továbbiakban: Nkt.) 45§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A tankötelessé váló gyermeket a közleményben
megjelölt időpontban a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első
évfolyamára.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 21.§ (1)-(2) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget igazolja vagy dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben
való további részvétteléről, szükség esetén az óvoda ennek
megállapításához szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.
Az Nkt. 45§(2) bekezdése szerint, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor
előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
Az Nkt. 50§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen
az általános iskola körzetében lakik.
A 2018/2019. tanév kötelező felvételt biztosító általános
iskoláinak felvételi körzete és a pedagógiai szakszolgálatot
ellátó intézmények körzetei megtekinthetőek az Oktatási
Hivatal Köznevelési Információs Rendszer (KIR), www.
kir.hu felületén.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges
dokumentumok:
- a nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványt,
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, melyről írásban, határozatban értesíti a szülőket.
A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37§ (2)(3). bekezdése alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be felülbírálati kérelmet a
kézhezvételtől, ennek hiányában a tudomására jutásától
számított tizenöt napon belül. Az eljárást megindító kérel-

met a Gyulai Tankerületi Központ igazgatójához, illetve ha
nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell benyújtani.
Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő az EMMI rendelet 22. § (2)
bekezdése értelmében köteles a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül beíratni a kötelező
felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
Kérem a kedves szülőket, törvényes képviselőket, hogy a
jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.
dr. Pacsika György hivatalvezető nevében és megbízásából:
Rejtő Éva,
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály osztályvezető

KEDVES SZÜLŐK!
Tisztelettel értesítem Önöket, hogy a Ványai
Ambrus Általános Iskolában a leendő első osztályosok beíratására a következő időpontokban kerül sor:
2018. április 12. (csütörtök) 800 és 1800 között
2018. április 13. (péntek) 800 és 1800 között
A beíratás helye:
Vörösmarty u. 4-6. I. emelet titkárság
A beíratáshoz szükséges:
• óvodai szakvélemény
(ha van Nevelési Tanácsadó ill. Szakértői Bizottság véleménye)
• a gyermek nevére kiállított személyazonosító
igazolvány
• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
• születési anyakönyvi kivonat
• NEK adatlap
• TAJ kártya
A diákigazolványhoz szükséges NEK adatlapot a szülőnek az Okmányirodában kell elkészíttetni úgy, hogy a beíratkozás napjára elkészüljön.
az iskola vezetősége
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RÉGIÓS VERSÍRÓ VERSENY ÉS RAJZPÁLYÁZAT

ÚJABB TÁRSASTÁNC SIKER

A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Régiós szintű versíró versenyt rendezett „Varázskezek” címmel az Encsencs – Penészlek – Nyírvas- Iskola Feltörekvők társastánc csoportja 2018. február 24vári Általános Iskola Penészleki Tagintézménye. én a IV. Tildy minősítő társastánc versenyen vett részt, ahol
Arany minősítést szereztek a következő tanulók:
A versíró versennyel párhuzamosan „Legyél Te is
Tóth Dominik - Séllei Andrea,
Arany- Kezű!” címmel országos versillusztráló versenyt is hirdettek.
Balogh István - Szenczi Eszter,
Perei Krisztián - Túri Fanni ,
A versíró versenyen száznál is több tanuló vett
Zima László - Hajdu Brigitta párosok.
részt, iskolánkból is több tanuló benevezett erre a
megmérettetésre. Az első forduló feladatát itthon kéIsmét büszkék lehettünk tanulóinkra és felkészítő taszítették el a gyerekek, adott szavak felhasználásával nárukra: Perei Ágnes – táncpedagógus munkájára.
kellett költeményt írniuk. A legügyesebb versírók
Gratulálunk és további sok sikert kívánunk!
Penészlekre utazhattak, ahol egy hasonló feladat
várt rájuk. Iskolánkat Szilágyi Panna 5. b, Papp
TISZTELT SZÜLŐK!
Boldizsár 5. b, Kovács Laura 8. a, Ignácz Dóra
KEDVES GYEREKEK!
8. a és Szabó Erik 8. a osztályos tanulók képviselték.
Papp Boldizsár korosztályában 2. helyezést ért el.
A Dévaványai Kulturális és
A gyerekek felkészítő tanára Czudorné Bukva
Művészetoktatási Alapítvány
Róza.
az előző évekhez hasonlóan idén nyáron is
A rajzpályázatban Arany János: Erdély című ver- megszervezi Művészeti Táborát, melyre a Ványai
Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
séhez kellett illusztrációt készíteniük a gyerekekIskola irodáján lehet jelentkezni
nek. Nagyon sok alkotás született, amelyekből a pe(Vörösmarty u. 4-6.)
nészleki általános iskolában rendeztek kiállítást. A

tanulók felkészítő tanára Gönczfalviné Szabó Éva.

XVIII. Dévaványai

A gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak gratulálunk! Köszönjük a Penészleki Tagintézmény vezetőjének, Hajdu Henriettának a lehetőséget, a kiváló szervezést, a jó hangulatú versenyt!

Művészeti Tábor:
2018. július 2 - július 7-ig
kerül megrendezésre.

TISZTELT LAKOSSÁG!

Részvételi díj: 10.000 Ft

Idén ismét lehetőség nyílik arra, hogy adójuk 1%-át a
Ványai Ambrus Általános Iskola
Diákjainak Jövőjéért Alapítványnak
adományozhassák.

(az ár tartalmazza az ebédet és az uzsonnát,
a kirándulás költségét és a belépőjegyeket, stb.)

Az alapítvány adószáma: 18379008-1-04
Felajánlásaikat ezúton is köszönjük!
Az Alapítvány Kuratóriuma
Keressük dr. Papp Jenő
egykori községi orvos leszármazottait.
Keressük továbbá a Dévaványa török kori iratai c.
kiadványt. (Közreadja: Hegyi Klára - 2001.)
Az információkat a múzeumba várjuk!
Telefon: 485-040. Köszönjük!
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A tábor helyszíne:
művelődési ház területe
Jelentkezési határidő:
2018. május 20.
A tábort ünnepi
Gálaműsor zárja.
Mindenkit sok
szeretettel várunk!

KÖZÉPISKOLAI HÍREK
FODRÁSZ ÉREM ESŐ……ÚJRA
2018. március 25-én fodrászaink újabb sikereket értek el Magyarország jelenleg legnagyobb szépségipari rendezvényén, a Nemzetközi Meghívásos Fodrász, Kozmetikus, Műköröm-díszítő és építő
Bajnokságon Miskolcon.
„A versenyt, melyet 16. alkalommal szervezte meg a Borsod Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, Hajas László mesterfodrász a fodrász
szakma fellegvárának nevezte.
A neves szakember is ott volt Miskolcon. Meglátása szerint minőségi
szervezés és magas színvonalú versenymunkák jellemzik a Kézműves
Kupát. Úgy fogalmazott: ezek a versenyek éltetik a szakmát, hiszen
az ilyen alkalmak szorgalomra, alázatra, fegyelmezettségre és a szakma tiszteletére tanítanak. Akik versenyeznek, azok rutint és gyakorlati
tapasztalatot szereznek a szakmai kapcsolatok és ismertség mellett. –
tette hozzá Hajas László.
Bihall Tamás, a BOKIK elnöke a verseny kapcsán kiemelte: a magyar szakképzésbe gyerekek kellenek, akiknek a megnyerésére ez a verseny az egyik legjobb eszköz, hiszen itt élőben láthatják hasonló korú
társaikat, azt, hogy milyen tudással, kreativitással, és hozzáállással
végzik a feladataikat. – A Kézműves Kupa egy nagyon jó promóció
arra, hogy a magyar szakképzést, és a miskolci szakképzést népszerűsítsük – húzta alá.”
forrás: minap.hu
Fodrászaink évek óta rendszeres résztvevői e megmérettetésnek,
s évről évre kiemelkedő sikereket érnek el több kategóriában is. A
rendezvény méreteire, látogatottságára ad bepillantást az alábbi fotó:

Az idei év rendkívüli eredménye, hogy a tanulói fonás kategóriában kilencedikes diákunk, Hajdú Bálint utasított maga mögé mindenki mást, s ért el I. helyezést.
Ugyanezen verseny-szám felnőtt kategóriájában a dobogó két
legfelső fokát foglalták el a dévaványai diákok, Hülvely Zita I. és
Surányi Alexandra II. helyezést értek el.
A Marcell vízhullám kategóriában szintén dobogóra léptünk:
II. helyezett lett Bodóczki Fruzsina.
Volt diákunk, Szakálos Fanni, iskolánk volt tanulója, aki Facebook
oldalán a következőket írja:
„Kézműves Kupa 2018.
Hajtetoválás (felnőtt): III. hely
Férfi full fashion (felnőtt): III. hely
Köszönöm mestereimnek, Gellai Zoltánnénak és Dr. Laczóné Kiss
Ágotának a bíztatást, a sok tanácsot és segítséget.”
Oktatóink, Gellai Zoltánné és Dr. Laczóné Kiss Ágota hosszú
évek óta készítik fel tanulóikat különböző versenyekre: a folyama-

tosan megújuló trendeket követve állnak ők is szakmájuk csúcsán,
s nem csupán szakmai fogásokat, készségeket adnak tovább diákjaiknak, hanem lelkileg is felkészítik őket a versenyek kihívásaira.
Legyen szó néha nem a tervek szerint sikerült munkáról, a versenydrukk okozta csúszásról, akár a szigorúan mért versenyidőben, akár
a követelményekben. Vagy akár a sok siker bódulatáról: hogy minden egyes alkalommal, minden elért gyönyörű eredmény ellenére is
a következő megmérettetésre kellő alázattal, odaadással, fegyelmemmel készüljön fel a versenyző.
Őszinte csodálattal és elismeréssel mondunk köszönetet az oktatóknak felkészítő munkájukért, a diákoknak törekvéseikért, szorgalmukért, a családok támogatásáért, a Gyulai Szakképzési Centrum
nevezési és utazási költség támogatásáért.

TAVASZI PEDAGÓGIAI NAPOK
Az idei évben először csatlakozva az országos Pedagógiai Napok
rendezvényeihez tartottunk iskolánkban három napos rendezvénysorozatot.
Két napon a legaktuálisabb témákban értekeztünk
• az idei tanév bőséges pályázati munkájáról: a Határtalanul
program keretében kidolgozott székelyudvarhelyi diákcseréről
a milánói Erasmus pályázati lehetőség kiegészítéseként, illetve
a városi EFOP keretében megszervezésre kerülő Mesterségek
Tábora új rendezvény programjáról;
• a háromnegyed-éves értékelések kapcsán a lemorzsolódásról,
az elégtelenre álló diákok javítási lehetőségeiről, ennek programjáról (a GINOP pályázati munkát előkészítve);
• megterveztük a Szakmák Éjszakája április 13-i egész napos
programjait;
• részt vettünk a békéscsabai POK kihelyezett „Digitális kompetenciák” képzésén;
• áttekintettük a KRÉTA tanügyi adminisztrációs rendszer legújabb funkcióit és lehetőségeit.
A legnagyobb sikere azonban a már tavaszi szüneti pihenésbe átvezető dolgozói kirándulásnak volt.
A centrum vezetősége által biztosított busz-járattal Gyulára utazva minden munkatársunk megtekinthette a gyönyörű és igazi unikumnak számító boltmúzeumot, megcsodáltuk a Centrum központi
épületében elhelyezett faipari mestermunkákat és történelmi, korhű
öltözékekből, eszközökből álló kiállítást.
A frissítő kávézás után az Almásy Kastélyba látogattunk, Magyarország egyik legfiatalabb és legrendhagyóbb múzeumába. A szokásos nemesi életet bemutató kiállítások mellett hihetetlenül eredeti
formában (hazánkban egyetlen módon) holoprojektor-technikával
„leshettük meg” a cselédség mindennapi életét a kastély makettjében, a számos terem felidézte a szolgálók rangsorát, feladataikat,
öltözéküket. A személyes fotók, a cseléd- és szakácskönyvek még
közelebb hozták a régmúlt időket.
A tárlatvezetést követően, ha nem is korabeli étkeket, de igazán
finom ebédet fogyaszthattunk a Bols étteremben, majd a Kézműves
és a 100 éves Cukrászdák finomságait is megkóstolhattuk.
A kirándulás támogatásáért ez úton is szeretnénk köszönetet
mondani Kovács Zsuzsanna főigazgató asszonynak és Czeglédiné
Szappanos Anita igazgatónőnek. A dévaványai középiskola valamennyi dolgozója nevében:
Tóth Erika, igazgató
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NAGY SIKERREL ZÁRULT A MŰVÉSZETI BÁL!
2018. március 3-án 17. alkalommal rendezte
meg Művészeti Bálját a Dévaványai Kulturális és
Művészetoktatási Alapítvány.
Minden évben érezhetjük a lakosság szeretetét, de az idén újra megtapasztalhattuk, hogy
milyen sokan tartják fontosnak munkánkat. A
város lakói jó szívvel támogatják a művészetoktatásban részt vevő gyermekeket.
Tantestületünk tudja és vallja, hogy egy ember
személyiségének kifejlődésében a művészeti nevelés kulcsszerepet játszik. Az a képesség, amelyet a gyermek a művészeti képzésben elsajátít,
élete minden területére kihatással van. Fejlődik
gondolkodása és világlátása. Figyeljünk rájuk,
szeressük őket, minden zivataros helyzetben,
mert a gyermekkor örökre meghatározó marad.
Mindazok, akik elfogadták meghívásunkat,
azok a támogatók, akik kisebb nagyobb, valamint
igen nagyvonalú tombola felajánlásokkal és jelentős összegek befizetésével támogatják ügyünket, azok nem vártak egy majdani pillanatra, hanem
most tettek valami nagyot a gyermekekért.

Az alapítványi bálból befolyó összeget a művészeti képzésben résztvevő
gyermekre fordítjuk. Van, akinek részben, vagy teljesen átvállaljuk az éves
tandíját. A művészeti csoportok tárgyi feltételeit ebből pótoljuk, kifizetjük
a versenyekkel járó költségeket. Az alapítvány segítsége nélkül számos,
szerény anyagi körülmények között élő, tehetséges gyermek nem juthatna
hozzá a művészeti képzéshez.
A Művészetoktatási Alapítvány munkatársai nevében tisztelettel és
szeretetteljes szívvel KÖSZÖNJÜK!
Erdeiné Mucsi Márta

TISZTELT TÁMOGATÓK!
Kérjük 2018- ban is támogassák adójuk 1 %- ával a DÉVAVÁNYAI
VOX HUMANA KÓRUS EGYESÜLET munkáját.

ADÓSZÁMUNK: 18140015-1-04
Egyben, köszönjük azoknak, akik 2017-ben támogatásukkal hozzá
járultak az egyesület működéséhez.
Kürti Ignácné, elnök
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Köszönjük nagyvonalú támogatását:
Szűcs Tibornak

Illin Andreának

Továbbá köszönettel tartozunk:

Agárdi Fanninak
Agárdi Zoltánnak
Bak Krisztiánnak
Balogh Ágnesnek
Baloghné Berényi Erzsébetnek
Bán Lászlónak
Bazsó Attilának
Bereczkiné Szalai Juditnak
Botosné Mile Editnek
Csaba Jánosnénak
Dr. Molnár Edinának
Fazekas Gyulának
Frézia Virágboltnak
Giriczné Gyányi Máriának
Hagyományőrző Nők Egyesületének
Ildi és Lonci Kozmetikának
Janó családnak
Juhászné Murányi Katalinnak
Kecse Hajnalkának
Kiss Murányi Nórának
Kónya Istvánnak
Kossuth úti Zöldséges Boltnak
Laskai Annának
Laskai Tibornénak
Lovász Juditnak
Magyar Mikola Nórának
Magyarné Adamik Mariannak
Mile Lajosnak
Molnár Tündének
Molnárné Szatmári Máriának
Nagy Imrének
Nagyné Hőgye Anitának
Németi Józsefnek
Nyuzó Bálintnak
Nyuzó Mariettának
Olaszné Molnár Hajnalkának
Oszlánczi Családnak
Purgel Mihálynénak
Purgel Tündének
Sárkányné Antal Annának
Séllei Lajosnénak
Simon Krisztiánnak
Szatmáriné Csillag Mártának
Tóth Annamáriának
Tóth Imrénének
Tóthné Bere Máriának
Valánszki Miklós Róbertnek
Váradiné Csatári Máriának
Zorka Kuckójának

ERDÉLYI KIRÁNDULÁS ŐSSZEL

FELHÍVÁS

A Hagyományőrző Nők Egyesülete az idei évben
is szervez Erdélybe kirándulást, melynek időpontja
2018. szeptember 28-29-30, péntek szombat vasárnap.
Útvonal: Nagyvárad – Nagykároly – Érmindszent – Zilah
– Magyarvista – Válaszút – Bonchida – Beszterce – Somkerék – Szamosújvár – Almásgalgó – Zsibó – Szilágysomlyó
– Kárásztelek – Élesd – Nagyvárad.
A magyar történelmi és kulturális emlékek, természeti értékek felkeresésén kívül lehetőségünk lesz szatmári és
szilágysági népzenei, néptáncos kincsünk megismerésére,
közös zenélésre és éneklésre, borkóstolásra.
Szállás Válaszúton a Kallós alapítvány kollégiumának 2 -3
– 4 ágyas apartmanjaiban.
Idegenvezető: Sipos Dávid kolozsvári, szakképzett idegenvezető, aki már 2 alkalommal szervezte csoportunknak
az utat.
Részvételi díj: kb 30 000 – 35 000 Ft között, (buszköltségtől függ) ami tartalmazza a szállást, félpanziós ellátást és
busz költségét.
Bővebb információ: Varga Istvánné 06/70 943 90 01 vagy
484 - 275.
A csoportot 40 – 45 főre tervezzük. Szeretettel várjuk érdeklődő lakostársainkat, ismerőseinket, barátainkat.
Facebook oldalunkon folyamatosan megtalálható lesz a
hirdetés!

Egyesületünk, a Hagyományőrző Nők Egyesülete, a
Dévaványaiak Világtalálkozója alkalmából régi ványai ételek, sütemények, receptjeiből, fotóiból, egy kis
receptfüzet formájában kiadványt szeretne megjelentetni. Olyan ételek, sütemények, tésztafélék receptjeit szeretnénk összegyűjteni, ami csak Dévaványára volt
jellemző, ill. szűkebb környékére.

Szívesen várunk és köszönettel veszünk minden ilyen
jellegű receptet szóban, vagy írásban a következő email
címre: vneolahiren48@gmail.com ill. telefonon egyeztetve 06/70/-943-9001 telefonszámon.
Előre is köszönjük a segítő közreműködést.
Varga Istvánné

SZILVÁSGOMBÓC - MONOLÓG
Ma arra gondoltam, hogy szilvás gombóc. Nem
azokra a bolti, fagyasztott, kemény golyóbisokra,
hanem, amit még kislány koromban Mamócával
és Bátyóval együtt, főtt krumpliból. Amit tésztává
gyúrt össze Mamóca szorgos keze, majd a nyújtódeszkán gondosan kilapított, és szabályos négyszögekbe vágott. Aminek a közepébe egy-egy
fél szilvát rakott. Mi csak a nudlit, „Még kicsik
vagytok!” Ő összecsípte a szemközti sarkakat és
szabályos labdát formázott belőlük, de jó is lenne
velük labdázni, de azért finom az a gombóc is, de
nagyon! Mi csak a nudlit, „Még kicsik vagytok!”
És ha azt hiszed, hogy nem lehet elrontani a nudlit, mert, hogy azt olyan egyszerű, hát tévedés,
mert el lehetett, hol túl hosszú és vékony lett, hol
meg dundi és rövid, vagy kerek. Ő a gombócokat
mindig, mi meg a nudlikat, „Lisztezd be a kezedet és a tenyeredet jól, úgy nem tapad!” Aztán végül nekünk is szabadott, egy-egy gombócot, mikor már nagyobbak és ügyesebbek. Megmutatta,
hogyan csippentsem össze kicsiny ujjaimmal a
két szemközti sarkot és formáljak belőle szép kerek lasztit úgy, hogy azért a szilva se potyogjon

ki belőle. Majd lábast vett elő, olyan magas falút!
És rotyogott benne a forró víz, „Vigyázzatok, ne
gyertek közelebb!” És szépen sorjában beletette
őket, és úszni tanultak a szilvás gombóc és nudligyerekek. Főtt krumpliból, mit ő maga készített.
És búvárkodtak mélyen lent a lábas alján, majd
győzött felettük az éhes akarat, megfőttek bizony
mind szép sorban, és a lábas tetején sorakoztak a
megmentőjükre, a szűrőre várva. Közben zsemlemorzsát pirított, disznózsíron aranybarnára és
ropogósra. Ebbe dobálta bele a megfőtt „játékosokat”. Majd az asztalra kerültek mind és megettük őket bizony egytől egyig. És finom volt az
az ebéd, sőt isteni! Mert együtt! És porcukorba
mártogattuk őket, mert juj, azért savanyú volt az
a szilva, és kifolyt a leve, ha kettévágtuk a gombócokat. A nudlik meg olyan viccesek voltak, és
mind-mind más és más alakú, és nevettünk rajtuk együtt, sokat. És játszottunk is velük, amikor
apuci nem látta, közben persze degeszre tömtük
magunkat és boldogok voltunk.
Ma arra gondoltam, hogy szilvás gombóc!
Csordás Vanda Clio
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„…hogy unokáink is láthassák”
A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény
és a Dévaványai Múzeumbarátok Köre a közelgő világtalálkozó alkalmából, a rendezvényhez
kapcsolódóan kiállítást tervez, melyre

FOTÓ, RAJZ, FESTMÉNY, PLASZTIKA
alkotásokat vár.
Gyermekektől a „Legszebb helyem”,
felnőttektől:
„Épített és természeti értékeink
Dévaványán és környékén” címmel.
Egy pályázó maximum 3 db alkotást adhat be
- kérjük, hogy a név, életkor, elérhetőség
mindegyiken legyen feltüntetve. Korhatár nincs.
Minden résztvevő emléklapot kap,
és a legszebb, legötletesebb alkotásokat
a hírlapban is közzétesszük.

A „Mi hír a ványai harcosokról..?” c. kiállítás
július 15-ig még megtekinthető a múzeumban.

Beérkezési határidő: június 11.

MÚZEUMI FOGLALKOZÁS

A hét folyamán a legfiatalabb korosztály (Eötvös utcai óvodás
csoport) is ellátogatott a múzeumba, ahol tavaszi virágot
készítettek a gyerekek, valamit a Mátyás évforduló alkalmából
Mátyás mesét, majd kiállítást tekinthettek meg a csöppségek.
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NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
A Dévaványai Őszi Napfény Egyesülete nőnapi rendezvenyen Szabó Csaba magyar nóta énekes tisztelt meg
bennünket műsorával Vasas Imre zenei kiséretével. A rendezvényünkön Valánszki Róbert polgármester úr és Kiss
Károly alpolgármester úr köszöntötte az egyesület nő tagjait! Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtiszteltek a rendezvényünket.
Bogya Gáborné alelnök

Tisztelt Múzeumpártolók!
Kérjük támogassa a Múzeumpártoló Közhasznú
Közalapítványt, melynek célja Dévaványa kultúrájának megőrzése. Adója 1%-ának felajánlásával Önnek
is lehetősége nyílik, hogy e tevékenységhez hozzájáruljon.

Adószám: 18385711-1-04
Kuratórium

KEDVES DÉVAVÁNYAI LAKOSOK!
Kedvezményezett adószáma:

ERDŐSNÉ CMARKÓ ILONA, GYÓGYMASSZŐR,
TELEFON: 06-20/402-2458.

18518502-1-04

Kinesio-tape szakszerű felhelyezése:
- akut és krónikus izom és izületi sérülésekre,
- duzzanatokra, ödémákra,
- kopásokra, húzódásokra, zúzódásokra,
izomgörcsökre, rándulásokra,
- hegekre, véraláfutásokra.

A kedvezményezett neve:

Dévaványai Őszi Napfény
Nyugdíjas Egyesülete
Kérjük támogassa egyesületünket adója 1%-ának felajánlásával. Az egyesület népdalkörének célja a dévaványai dalok - Nácsa János, Kádár Ferenc gyűjtéseiből, minél több helyre való eljutása, hagyományőrzés céljából.
Köszönettel: a Vezetőség

Svédmasszázs: izomlazító, fájdalomcsillapító.
Narancsbőr kezelése köpöllyel, testtekercseléssel.
Denevér-pad: gerincpanaszok kezelésére.

A hét minden napján, kora reggeltől a késői órákban is,
előzetes egyeztetéssel, szeretettel várom!

TÜDŐSZŰRÉS
Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a dévaványai lakosok díjmentesen juthatnak
el a Megyei Pándy Kálmán Kórházhoz tartozó Szeghalmi
Tüdőgondozóba.
Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező
esetén maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szállítani. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk!
A tüdőszűrés 40 éves kor felett ingyenes és beutaló nélkül fogadják a jelentkezőket. 40 év alatt 1700 Ft-ba kerül
(melyet a szűrés helyszínén kell fizetni) és háziorvosi beutaló szükséges.
A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány,

lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik korábbi szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is hozza magával!
Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt a 06
66/371-796-os telefonszámon a 121-es melléken kérhet a
Tüdőgondozótól.
Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1.
(volt polgármesteri iroda) vagy a 06 66/483-100-as telefonszámon a 129-es melléken.
Megfelelő létszám esetén a szűrés időpontját a tüdőgondozóval történt telefonos egyeztetést követően minden
jelentkezővel telefonon közöljük.
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INTERJÚ
Kis lépés egy gyermeknek,
de nagy lépés a zenekarnak…

Születések:

Interjú Kónya Dáviddal a Nothing Exact
zenekar frontemberével.
Mikor alakult a zenekar és milyen céllal?
A Nothing Exact zenekar 2016 nyarán örömzenélés céljából
alakult (a Dramatic morals és Mocskos zenekar tagjaiból), de
hamarosan rájöttünk, hogy ezt ne csak a saját szórakoztatásunk
érdekébe tegyük, hanem próbáljuk meg átadni az emberek számára is.
Koncertről-koncertre járva rengeteg új embert/zenekart ismerhettünk meg, így lehetőségünk volt a városi fellépéseken kívül,
a környező településekre is eljutni, illetve Szegedet is meghódítottuk!

Nagy Patrik és Somogyi Nikoletta lánya Lejla,
Gyányi Erik és Makra Annamária lánya Blanka,
Pólya Dániel és Gyöngyösi Letícia lánya Amira Lara,
Hankó Mihály és Müller Judit lánya Szonja Eliza,
Papp Csaba és Nemes Renáta fia Csaba,
Tímár Attila és Bak Edit fia Attila,
Kazai Lukács és Kertmegi Zsuzsanna lánya Emese.

Terveitek, lemez, klip?
2018 márciusában sikerült felvennünk az első lemezünket, ami
a „Fekete fellegek” címet kapta. A lemezen szereplő 6 tételből,
az „Élni akarok” számunk klippel a „Fekete fellegek” pedig egy
dalszöveges videóval érkeztek. A háttérben nagyon sokan önzetlenül segítettek minket, amit nem lehet elégszer megköszönni. A
klip készítője: Tóth Zoltán (Gyomaendrőd), Lemezborító; Jeges
László. Fotók: Ambruzs-Szabó József, Helyszín: Liker Motors
Kft. (Dévaványa), és külön köszönet Dévaványa Város Önkormányzatának.

Mik a jövőbeli céljaitok, terveitek?
A jövőbeli terveink pedig egyértelműek, minél több helyre eljuttatni a zenénket, új zenekarokkal közös fellépéseket szervezni
és persze elkezdeni a következő lemezünk felvételeit.

Kérlek, mondj pár szót a most megjelent lemezetekről!
Egy pár sor a lemezről: A 6 tételes „Fekete Fellegek” bemutatkozó lemezünk igazán sokoldalúra sikerült. Persze ez is volt a
célunk vele. Törekedtünk arra, hogy mindenki megtalálja benne,
amit szeret. Tehát találkozhatunk laza, dallamos zenével a könynyebb műfaj kedvelőinek, de előfordulnak igazán pörgős, zúzós
dalok is, a keményebb stílus híveinek.

Tagok:
Nádházi Zsolt /basszus gitár/
Nádházi Richárd /szóló gitár/
Tóth Attila /dob/
Kónya Dávid /ének/

Szeretettel köszöntjük
az Édesanyákat!
József Attila: Mama
(részlet)

„Már egy hete csak a mamára
gondolok mindíg, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen.
Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.
Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám
s a ruhák fényesen, suhogva,
keringtek, szálltak a magosba.”
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TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT HÍREI
A szolgáltatás tartalma:
A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint
életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális
segítségnyújtás biztosítása révén.
Fogyatékkal élők számára szolgáltatásaink:
A fogyatékkal élő emberek önálló életvitelének segítése, megkönnyítése.
Alapvető személyes szükségleteket kielégítő szolgáltatásokhoz való szállítás pl. közintézményekhez, közösségi helyekre.
A szállítást Volkswagen Caddy gépkocsival történik, mobilrámpával,
elektromos kerekesszék szállítására is alkalmas 4+3 pontos rögzítéssel
rendelkezik.
Szociálisan rászorultként igénybe vehetik felnőttek és gyermekek
egyaránt, ha:
- Mozgássérültek
- Látássérültek (vakok és gyengén látók)
- Hallássérültek (siketek és nagyot hallók)
- Értelmi sérültek
- Autisták (pervazív fejlődési zavar)
- Halmozottan sérült személyek
Hogyan igényelheti szolgáltatásunkat?
Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve a törvényes
képviselője kérelmére történik. A kérelem benyújtása az intézmény vezetőjénél történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a
törvényes képviselője terjesztheti elő.
Személyi segítés: 120 Ft/óra
- gondozás
- készségfejlesztés
- felügyelet, kísérés
- háztartási segítségnyújtás

„B” (személygépkocsi)
„A” (motorkerékpárok)
„M” (segédmotoros-kerékpár)

JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM
Helyszín: művelődési ház (Dv., Gyöngy u. 6.)
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!
Elmélet, Uhrin Róbert, 25 000.-Ft. Gyakorlat, Uhrin Lajos.
A költségeken akár 30 eFt-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
Tájékoztató megbeszélés:
2018. április 20. (péntek) 17 óra
Tel.: 06-30/823-3269, www.soforsuli.hu

Dr. Kiss László

§

Ügyvédi iroda
5510 Dévaványa, Hősök tere 4.
Ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése, peres ügyekben
képviselet ellátása, jogi tanácsadás.
Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés alapján.

Dr. Kiss László ügyvéd

Tel.: 06-70/369-24-32

Személyszállítás térítési díja fogyatékkal élők számára: 70.- Ft/km

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének
30 %-át, kiskorú igénybe vevő esetén a közös háztartásban élő
szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének 20 %-át.
(1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 116. §)
Személyi szállítást vállalunk szabad kapacitás terhére szociálisan nem
rászorult személyek esetében is: 120 Ft/ km
Tájékoztatjuk a Tisztelt Igénybevevőket, hogy minden esetben
szerződéskötés szükséges a szolgáltatások új igénybevevőivel,
ezért a személyi szállítás vagy személyi segítés igényét előzetesen néhány munkanappal jelezni szíveskedjenek személyesen
vagy telefonon.
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
Gaál Marianna szolgálatvezető
Dévaványa, Eötvös u. 44.sz.
Ügyfélfogadás: H-P: 8-12
VAGY IGÉNY- SZÜKSÉG ESETÉN
OTTHONÁBAN FELKERESSÜK!
(Család-és Gyermekjóléti Szolgálat épületében)
66/483-010 vagy 06-20/770-7315

KISÚJSZÁLLÁSI ÜZEMORVOSI
PRAXISUNK KEDVEZŐ ÁRON
VÁLLALJA CÉGEK, VÁLLALKOZÁSOK
FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁSÁT.
DÉVAVÁNYÁRA - MEGFELELŐ
HELYISÉG ESETÉN - A CÉGHEZ
DÍJMENTES KISZÁLLÁSSAL IS
DOLGOZUNK.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
DR. BÚZÁS CSABA TEL.: +36-30-393-1841

www.uzemorvos-kisujszallas.hu
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SAKK
KISÚJSZÁLLÁS, RAPID VERSENY
Felnőtt:

VI. BAPTISTA KUPA ORSZÁGOS
SAKKVERSENY, NAGYHALÁSZ
I. korcsoportos lány:

1. Balogh Bori

1 Telek Gábor

7

III. korcsoportos lány:

1. Balogh Eszter

2. Balogh Dávid

6

Felnőtt:

2. Fekete Albert

3. Csíki Endre

4,5

4. Fekete Ágnes (Dévaványa)

4,5

5. Tóth Lajos

4,5

15. Rácz Imre (Dévaványa)

3

IV. WOLF GYÖRGY NEMZETKÖZI
EMLÉKVERSENY, BEREKFÜRDŐ
1. Vladimir Okhotnik (Fra)

20 induló, 7 forduló
Gyerekverseny:

6

2. Vanczák Tamás

5,5

3. Fekete Albert

5

1. Szaniszló Milán

5

4. Orosz András

5

2. Szűcs János

3

5. Ifj. Egri László

5

3. Fehér Miklós (Dévaványa)

3

6. Nagy Gábor

5

4. Dékány Attila (Dévaványa)

2,5

26. Fekete Ágnes

4

6. Fehér Bence (Dévaványa)

2

4 országból 55 induló, 7 forduló

12 induló, 5 forduló

KEMPELEN RAPID SAKKVERSENY,
ANDORNAKTÁLYA

GENIUS-KWIZDA KUPA,
DEBRECEN 5. VERSENY

1. Becskei Zoltán

5,5

I. korcsoportos lány:

2. Balogh Bori

2. Dobai Szabolcs

5,5

III. korcsoportos lány:

4. Balogh Eszter

3. Kis Pál

5

4. Borsavölgyi Tamás

5

5. Debreczeni Máté

5

6. Fekete Albert

5

7. Fekete Ágnes

5

Fekete Albert

40 induló, 7 forduló

GENIUS-KWIZDA KUPA,
DEBRECEN 4. VERSENY
I. korcsoportos lány:

1. Balogh Bori

V. korcsoportos lány:

2. Fekete Ágnes

Nagy Imre autószerelő
Dv., Kisfaludy u. 14.

- Gépjárművek javítása, karbantartása
- Diagnosztikai vizsgálat
- Műszaki vizsgára való felkészítés
- Gumiabroncs szerelése, javítása

Telefon: 06/70-234-42-75
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LABDARÚGÁS
A megye 1 alapszakasz március végén véget ért és április 7-én megkezdődik a rájátszás. A Dévaványai csapat
2 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereséggel 11 – 8 gólkölönbséggel zárta a tavaszi 5 mérkőzést.
2018. február 24. szombat 14:00
BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Vésztői SE 1 - 1 (1 - 1)
120 néző, játékvezető: Sándor Gergő.
Dévaványai SE: 97 Vastagh Zs., - 13 Szalai B., 5 Hrabovszki Á., 20 Szabó P., 7 Papp K. (9 Papp D. 81’), - 14
Somogyi T., 11 Marton L., - 21 Barna T. (16 Gubucz V.
58’), 8 Adamecz I., 19 Kató B. (18 Ungi A. 68’), - 10
Ernyes R. Cserék: 1 Sági B., 4 Purger F., 6 Szabó E.
Játékosedző: Kovács Gyula.
Góllövők: Marton L. 43’, ill: Benyó N. 10’.
Jók: Az egész csapat.
Kovács Gyula: Elismerésem a csapatnak. Amit megbeszéltünk a mérkőzés elején azt maximálisan betartottuk. A vége előtt negyedórával, ha kicsit pontosabbak
vagyunk, akkor megnyerhettük volna a mérkőzést.
2018. március 11. vasárnap: 14:30
BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE -Békéscsabai Jamina SE 4 - 1 (2 - 0)
150 néző, játékvezető: Gyuga Zsolt.
Dévaványai SE: 97 Vastagh Zs., - 13 Szalai B., 5 Hrabovszki Á., 20 Szabó P., 7 Papp K., - 9 Papp D., 14 Somogyi T., 11 Marton L., 21 Barna T. (4 Purger F. 83’), - 8
Adamecz I., 9 Papp D. (6 Szabó E. 53’), - 10 Ernyes R.
Cserék: 24 Juhász Zs., 17 Gál S., 18 Kovács Gy. Játékosedző: Kovács Gyula.
Sérültek és hiányzók: Ungi A., Sági B. (beteg),
Gubucz V., Kató B. (sérült)
Góllövők: Adamecz I. 7’, Marton L. 45’, Barna T. 82’,
Ernyes R. 92’, ill: Sipaki P. 70’.
Jók: Az egész csapat, ill: Faragó L.
Kovács Gyula: Megérdemeltük a győzelmet többet
tettünk érte. És ami lehetőség adódott értékesítettük.
Gratulálok a csapatnak.
2018. március 17. szombat: 15:00
BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Körösladányi MSK - Dévaványai SE 2 - 2 (2 - 1)

150 néző, játékvezető: Szelezsán György.
Dévaványai SE: 97 Vastagh Zs., - 13 Szalai B., 5 Hrabovszki Á., 20 Szabó P., 7 Papp K., - 6 Szabó E. (16 Gubucz V. 72’), 14 Somogyi T., 11 Marton L., 21 Barna T.
(18 Ungi A. 85’), - 8 Adamecz I., 10 Ernyes R., Cserék:
1 Sági B., 9 Papp D., 17 Gál S. Játékosedző: Kovács Gyula.
Sérültek és hiányzók: Kató B. (sérült), Purger F.
Góllövők: Takács B. 20’, Vicián D. 45’, ill: Marton L.
14’, Ernyes R. 57’.
Jók: Zelenyánszki L., Takács B., ill: Az egész csapat.
Kovács Gyula: A mai mérkőzésen nagyon szervezetten játszott a csapat és megérdemelte az egy pontot.
Köszönjük, hogy a rossz idő ellenére is sok szurkoló elkísérte a csapatot. Gratulálok a csapatnak.
2018. március 24. szombat 15:00
BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Dévaványai SE - Méhkeréki SE 2 - 3 (1 - 2)
200 néző, játékvezető: Sechna Gábor.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs., - 13 Szalai B. (18
Ungi A. 62’), 5 Hrabovszki Á., 20 Szabó P., 7 Papp K.,
- 6 Szabó E. (9 Papp D. 57’), 14 Somogyi T., 11 Marton
L., 21 Barna T. (16 Gubucz V. 70’), - 8 Adamecz I., 10
Ernyes R. Cserék: 1 Sági B, 17 Gál S. Játékosedző: Kovács Gyula.
Góllövők: Szabó P. 22’, Adamecz I. 76’, ill: Sztojka Á.
33’, 43’, 55’ (11-es ből).
Jók: Somogyi T., Szabó P., Ernyes R., Adamecz I.,
Papp K., ill: Sztojka Á., Ruzsa Sz., Geiger N.
Kovács Gyula: Maximálisan helytálltunk a bajnokesélyes ellen. Gratulálok a csapatnak.
2018. március 31. szombat 16:00
BAJNOKI MÉRKŐZÉS!
Szeghalmi FC - Dévaványai SE 1 - 2 (0 - 1)
300 néző, játékvezető: Benyovszki Zoltán.
Dévaványai SE: 22 Vastagh Zs., - 13 Szalai B., 14
Somogyi T., 20 Szabó P., 7 Papp K., - 16 Gubucz V.

(17 Horváth B. 89’), 6 Szabó E., 11 Marton L. (18 Ungi
A. 45’), 21 Barna T. (19 Juhász P. 79’), - 8 Adamecz
I., 10 Ernyes R. Cserék: 1 Sági B., 3 Pap Á., 9 Zsila P.
Játékosedző: Kovács Gyula.
Sérültek és hiányzók: Kató B. (sérült), Purger F.,
Papp D., Hrabovszki Á. (5 sárga lap).
Góllövők: Mészáros M. 52’, ill: Marton L. 16’, Ernyes R. 55’.
Jók: Szabó E., Szabó P., Somogyi T., Ernyes R.,
Adamecz I., Papp K.
Kovács Gyula: Úgy gondolom megmutatta ma is a
csapat, hogy tud küzdeni egymásért, nem szép játékkal
de megérdemelten elhoztuk a három pontot Szeghalomról. Gratulálok a csapatnak.
2018. április 4. szerda: 17:00
KUPA MÉRKŐZÉS!
Újkígyós FC - Dévaványai SE 1 - 2 (0 - 1)
100 néző, játékvezető: Petrovszki György.
Dévaványai SE: 1 Sági B., - 13 Szalai B., 5 Hrabovszki Á., 20 Szabó P., 7 Papp K., - 16 Gubucz V. (9 Papp
D. 67’), 6 Szabó E. (19 Nyíri A. 78’), 11 Marton L. (15
Kovács Gy. 81’), 21 Juhász P. (17 Panyik F. 57’), - 8
Adamecz I., 10 Ernyes R. Cserék: 22 Vastagh Zs., 3 Pap Á.
Játékosedző: Kovács Gyula.
Sérültek és hiányzók: Kató B. (sérült), Purger F.,
Ungi A., Barna T., Somogyi T.
Góllövők: Gazsó J. 26’ (11-es ből ), Gyaraki L. 61’,
Szabó Z. 63’, Török Sz. 77’, ill: Marton L. 45’, Gubucz V.
50’, Ernyes R. 86’.

DÉVAVÁNYAI SE II.
2018. március 17. szombat 15:00
Bajnoki mérkőzés!
Dévaványai SE II. - Telekgerendási SC 3 - 0 (2 - 0)
50 néző: játékvezető: Révész Norbert.
Dévaványai SE II: 24 Juhász Zs., - 2 Kovács B., 3 Kálai B. (15 Tamási I. 63’), 11 Pálfi J., 4 Szitás l., - 9 Feke
B., 7 Molnár J., 6 Bereczki Á. (10 Séllei D. 70’), 5 Nagy
Z. (21 Zsila P. 73’), - 16 Juhász P. (13 Kovács Z.s 70’), 19
Nyíri A. (8 Pesztránszki F. 61’) Cserék: 96 Hegedűs Zs.,
14 Tagai A. Játékosedző: Tagai Attila.
Góllövők: Nyíri A. 39’, Nagy Z. 42’, Bereczki Á. 60’.
Jók: Feke B., Kovács B., Juhász P., ill: Kovács Z.,
Susnszki A., Hekfusz D., Patka G.
Tagai Attila: Sportszerű mérkőzésen megérdemelten tartottuk itthon a három pontot, idény eleji forma.
2018. március 24. szombat 15:00
Bajnoki mérkőzés!
Gádoros SE - Dévaványai SE II. 4 - 1 (3 - 0)
70 néző, játékvezető: Rakonczás Zsolt.
Dévaványai SE II: 24 Juhász Zs., - 6 Kovács B. (13
Kovács Zs. 62’), 3 Kálai B., 2 Takács F. (21 Zsila P. 74’),
4 Szitás L., - 9 Feke B. (8 Pesztránszki F. 62’), 7 Molnár
J., 14 Tagai A., 5 Nagy Z. (15 Tamási I. 74’), - 16 Juhász
P., 19 Nyíri A. (10 Panyik F. 62’) Cserék: 96 Hegedűs Zs.,
11 Pálfi J. Játékosedző: Tagai Attila.
Góllövők: Bódi L. 17’, Szabó F. 20’, Kun Szabó E. 43’,
Benyoda M. 53’, ill: Molnár J. 48’.
Jók: Kun Szabó E., Kormányos Károly, Bódi L.,
ill.: Molnár J., Kálai B.
Tagai Attila: Teljesen megérdemelt a hazai győzelem. Mi rossz felfogásban játszottunk.
2018. április 1. vasárnap: 16:00
Bajnoki mérkőzés!
Dévaványai SE II. - Zsadányi KSE 5 - 0 (3 - 0)
60 néző, játékvezető: Zacsok Imre.
Dévaványai SE II: 24 Juhász Zs., - 2 Szalai B. (21
Zsila P. 58’), 3 Kálai B. (15 Tamási I. 46’), 11 Pálfi J., 4
Szitás L. (13 Kovács Zs. 69’), - 18 Ungi A., 6 Szabó E.
(10 Panyik F. 54’), 5 Nagy Z., 8 Nyíri J., - 7 Molnár J.
(9 Pesztánszki F. 70’), 17 Ernyes R., Cserék: 96 Hegedűs
Zs., 14 Tagai A. Játékosedző: Tagai Attila.
Góllövők: Ernyes R. 13’, 26’, 70’, Ungi A. 43’,
Pesztránszki F. 78’.
Jók: Szabó E., Nyíri J., Juhász Zs., Zsila P., ill: Brhlik
Á., Fürj M., Muntyán L.
Tagai Attila: Sportszerű mérkőzésen a szimpatikus
vendégek ellen, magabiztos gőzelmet arattunk. Jó játékvezetés.
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IFI (U19)
2018. március 29. csütörtök 16:00
Kupa mérkőzés!
Dévaványai SE (U19) - Békéscsabai Jamina SE (U19)
1 - 1 (0 - 0) Tizenegyesekel: 4 - 2

50 néző, játékvezető: Kepka Roland.
Dévaványai SE U19: 1 Sági B., - 6 Kovács B., 3 Pap
Á., 4 Meidinger J., 9 Feke B., - 10 Juhász P. ( 2 Stranszki
Zs. 59’), 8 Szabó E., 14 Purger F. (16 Czirják N. 46’), 10
Papp D., - 7 Papp K., 17 Papp V. Cserék: 97 Szitás Cs.,
13 Diós B., 15 Konczi Sz., Edző: Bereczki Árpád.
Góllövők: Papp K. 87’, ill: Dankó D. 57’,
Tizenegyes értékesítők: Papp V., Czirják N., Sági B.,
Jók: Az egész csapat, Sági B. (a mezőny legjobbja).

SERDÜLŐ (U16)
2018. március 30. péntek 15:30
Bajnoki mérkőzés!
Dévaványai SE (U16) - Vésztői SE (U16) 3 - 1 (0 - 1)
80 néző, játékvezető: Bakos József.
Dévaványai SE (U16): 1 Szabó E., - 4 Tóth J., 5 Szarka Sz., 18 Kató E., 17 Vallach L., - 12 Feke T., 13 Hőgye
B., 15 Katona I., 9 Solymosi M. (8 Labodár K. 46’), - 7
Hraskó D., 16 Czirják N. Cserék: 14 Csontos B., 22 Végh T.
Edző: Ugrai Csilla.
Góllövők: Czirják N. 61’, Katona I. 80’, Labodár K.
90’, ill.: Kovács M. 36’.
Jók: Czirják N., Katona I., Hőgye B., Szabó E., Szarka Sz.

MEGYE 1 ALSÓ HÁZ RÁJÁTSZÁS.
2018. ÁPRILIS 7. SZOMBAT: 16:30
DÉVAVÁNYAI SE – GYULAI TERMÁL FC
2018. ÁPRILIS 14. SZOMBAT: 16:30
BÉKÉSCSABAI JAMINA SE – DÉVAVÁNYAI SE
2018. ÁPRILIS 22.VASÁRNAP: 17:00
SZEGHALMI FC – DÉVAVÁNYAI SE
2018. ÁPRILIS 28. SZOMBAT: 17:00
DÉVAVÁNYAI SE – MEZŐHEGYESI SE
2018. MÁJUS 1. KEDD: 17:00
VÉSZTŐI SE – DÉVAVÁNYAI SE
2018. MÁJUS 5. SZOMBAT: 16:30
GYULAI TERMÁL FC – DÉVAVÁNYAI SE
2018. MÁJUS 12. SZOMBAT: 17:00
DÉVAVÁNYAI SE – BÉKÉSCSABAI JAMINA SE
DÉVAVÁNYAI SE II.
2018. ÁPRILIS 14. SZOMBAT: 16:30
KAMUTI SK – DÉVAVÁNYAI SE II.
2018. ÁPRILIS 28. SZOMBAT: 14:30
DÉVAVÁNYAI SE II. – MEZŐBERÉNYI LE II.
2018. MÁJUS 1. KEDD: 13:00
KARDOS-ÖRMÉNYKÚT KSC - DÉVAVÁNYAI SE II.
2018. MÁJUS 6. VASÁRNAP: 17:00
DÉVAVÁNYAI SE II. – KÖTEGYÁNI FC
2018. MÁJUS 12. SZOMBAT: 17:00
GERLAI SE - DÉVAVÁNYAI SE II.
(U19) IFI
2018. ÁPRILIS.15.VASÁRNAP: 14:00 DÉVAVÁNYAI SE
(U19) – NAGYSZÉNÁS SE (U19)
2018. ÁPRILIS 20. PÉNTEK: 17:00
DÉVAVÁNYAI SE (U19) – BERÉNYI GYERMEK FC (U19)
2018. ÁPRILIS 29. VASÁRNAP: 10:00
KÖRÖSLADÁNYI MSK (U19)- DÉVAVÁNYAI SE (U19)
2018. MÁJUS 6. VASÁRNAP: 14:30
DÉVAVÁNYAI SE (U19) – GYOMAENDRŐDI FC (U19)
2018. MÁJUS 13. VASÁRNAP: 13:00
DÉVAVÁNYAI SE (U19) – TÓTKOMLÓSI TC (U19)
SERDÜLŐ (U16)
2018. ÁPRILIS 13. PÉNTEK: 16:30
DÉVAVÁNYAI SE (U16) – KONDOROSI TE (U16)
2018. MÁJUS 4. PÉNTEK: 17:00
BERÉNYI GYERMEK FC (U16) – DÉVAVÁNYAI SE (U16)
2018. MÁJUS 11. PÉNTEK: 17:00
DÉVAVÁNYAI SE (U16) – KÖRÖSLADÁNYI MSK (U16)

Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás
„Megpihen a dolgos jó apai szív,
áldás és hála övezi e sírt.
Szerető férj voltál, drága édesapa.
Bánatos családodnak most az őrangyala.”
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
Fehér István temetésén megjelentek és együttérzésükkel
részvétükkel próbáltak enyhíteni a család fájdalmán.
Köszönjük: A gyászoló család

Megemlékezés

„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs velünk már.”

Szeretettel emlékezünk Sándor Zsigmond
halálának 15. évfordulójára.
Felesége, gyermekei, menye, veje, unokái és dédunokái.

Megemlékezés

„Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen Napként az égen nektek ragyogok!
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Hiszen a szívetekben jó helyen vagyok…”

„Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit
tőlünk soha senki nem vehet el.”

Ezúton mondunk köszönetet akik Víg József temetésén
megjelentek, a sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Gránit, márvány, műkő síremlékek
RÉGI SÍROK FELÚJÍTÁSA, SÍRTISZTÍTÁS, SÍROK LEFEDÉSE,
BETŰVÉSÉS, ÉPÜLETMUNKÁK, ABLAKPÁRKÁNYOK,
KERÍTÉS ÉS KÉMÉNYKALAPOK KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM.
Kész gránit síremlékeket a Hajós u. 17. sz. alatti
telephelyen is lehet választani.
Telefon: 06-66/484-306
Kovács Szabolcs műkőkészítő
Dévaványa, Hajós u. 17.
Tel.: 06-20/7707-284

Fájó szívvel emlékezünk Kovács Gyuláné Nácsa Róza
halálának 1 éves évfordulójára.
Szerető lánya és családja, Fia és családja, Testvérei és családjai, és a rokonság.

Megemlékezés
„Álmodtál egy jövőt, jót és szépet,
de a halál kegyetlen volt, mindent összetépett.
Ha Rád gondolunk szemünk tele könnyel,
amíg élünk, soha nem feledünk el!
Örök az arcod, nem száll a szavad,
Minden mosolyod, a szívünkben rarad!”

Tiszta szívvel emlékezünk Papp Béla
halálának 11. évfordulójára.

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,
valamint síremlékek felújítását,
fedését, tisztítását, továbbá ablakpárkányok,
kerítéskalapok készítését.
A síremlékek megtekinthetők
a temető bejáratánál, a virágüzletnél.
Nagy Gábor műkőkészítő
Dévaványa, Szeghalmi út 35.
06-20/921-6648
NAPOS ÉS ELŐNEVELT CSIRKE JEGYEZHETŐ!
Érdeklődni: Csontos Zsigmond, Dévaványa, Köztársaság u. 24.

Telefon: 06/70-776-42-57, 06/70-362-01-64

Szerető családja

Megkímélt állapotú
szobabútorok eladók.
Tel.: 20/524-9828
Szeghalmi u. 53. sz.
HÁZ ELADÓ!
Érdeklődni:
66/484-209
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HÁZ ELADÓ!

Két szobás, összkomfortos
családi ház eladó. Dévaványa,
Szabadság u. 4 szám alatt.

Irányár: 4 millió forint
Tel.: 06/30-619-01-53
HÁZ ELADÓ!
Családi ház 75m2 gazdálkodásra is
alkalmas kertel eladó. Gáz és
Központi fűtés. 2 szoba, konyha,
előtér, fürdőszoba és wc és hozzá
tartozó melléképület.

Tel.: 06/30-948-14-58, 06/30-424-13-58

TÁNCZOS HÚSBOLT
Dévaványa, Szeghalmi u. 66/1.

Telefon: 06/20-268-15-35
Bográcsoláshoz: sertésköröm, farok, fül, csülök,
színhúsok, marhahús, birkahús, szárnyas húsok,
füstölt húsok, húsoscsontok, bordaporc, szeletelt
ponyt, busa, (fagyasztva), sertészsír, mangalicazsír.
Grillezéshez: - sertés: tarja, karaj, oldalas, színhúsok;
- szárnyas: csirkeszárny, comb, mell;
- füstölt húsok, szalonnák, sütnivaló
kolbász.
Szalonnasütéshez: sózott ill. füstölt szalonnák,
Kolozsvári ill. Erdélyi szalonna, füstölt ill. lángolt
kolbász, szalámi.
Különböző fűszerek, húspácok, ételízesítők,
szószok széles választékban kaphatók!
Savanyúságaink: kovászos ill. csemege uborka,
cékla, vegyes vágott, töltött TV paprika, almapaprika, töltött almapaprika, karfiol, gyöngyhagyma,
cseresznyepaprika, pepperóni paprika.

Nyitva tartás: H: zárva, K-Sz-CS-P: 8-12, 14-17.30,
Szo: 7-12, V: 7-10.

Dr. Körömi István
állatorvos

Rendelési idő: 7-8 óráig, 1230-1330-ig
Kutyák veszettség elleni oltását és
mikrochipes megjelölését vállalom!

Tel.: 06-30/518-9097

!

FIGYELEM! LAPZÁRTA
2018. április 26., 16 óra!!!
A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük eljuttatni a múzeumba DIGITÁLIS FORMÁBAN a határidő betartásával!
Csak a 2018. április 26-ig beérkezett cikkek jelennek meg az újságban!
A határidő után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentetni!
Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti
Gyűjteményben (Dévaványa, Széchenyi u. 8.).
KÖVETKEZŐ SZÁM MEGJELENÉSE: Május 11.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu

Kedvező árakkal állok régi és új ügyfeleim rendelkezésére!

Dr. Zsíros István állatorvos
Eboltás • mikrochipes
megjelölés • gyógyítás

06/30-391-46-05

Dévaványai Hírlap Dévaványa Város Önkormányzata tájékoztató
lapja. Kiadó: Dévaványa Város Önkormányzata, 5510 Dévaványa,
Hősök tere 1. Eng. szám: 3.4.1.1739/1999. szerkesztőség: DÁMK
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8., Tel.: 06-66/485-040. E-mail: devavanyaihirlap@gmail.com,
onkormanyzat@devavanya.hu. Felelős szerkesztő: Hajdu Ildikó. Felelős kiadó: Valánszki Róbert polgármester. Megjelenik: havonta.
Készült: Kovács Zsolt 06-30/263-9948. Kiadványszerkesztés: DÁMK
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény. Kiadványszerkesztő:
Csatári István.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség: 107
A gyomaendrődi orvosi ügyelet a 66/386-520-as számon elérhető.
Ügyeletes rendőr: 06-30/633-7220 • Polgárőrség: 06-30/627-1069 • E-on hibabejelentő: 06-80/210-310.
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